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RINGKASAN 
 
 

ADITYA HERMAWAN, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 28 Juli 
2010. Hakikat CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Bingkai Teori Disonansi 
Kognitif. Komisi Pembimbing, ketua: Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D; 
anggota: Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak 

 
Konsep CSR muncul sebagai akibat adanya kenyataan perusahaan mencari ke-

untungan maksimal tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan 
lingkungan alam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stake-
holders perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. CSR 
dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan 
untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan 
operasinya mencari keuntungan. 

Berdasarkan fenomena yang terungkap, dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
(dalam hal ini adalah PT. Mutiara Langit, Tbk) kurang memahami arti penting pengung-
kapan CSR. Dalih bahwa laporan keuangan telah menggambarkan CSR ternyata tidak 
terbukti. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa laporan keuangan sejatinya 
mengandung CSR dalam bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan CSR 
itu sendiri. Tidak adanya pengungkapan CSR, akan menyulitkan stakeholder untuk 
memahami sejauh mana perusahaan bertanggung jawab atas aktifitas operasionalnya 
yang dapat memberikan dampak negatif pada kelestarian lingkungan alam dan 
kelangsungan hidup komunitas sosialnya. 

Berdasarkan penggalian makna yang telah dilakukan, diperoleh empat makna, 
yakni keseimbangan, kewajiban, kejujuran dan komitmen. Keempat makna tersebut 
mrupakan inti dari hakikat CSR. CSR yang sesungguhnya adalah melindungi lingkungan 
alam dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktifitas operasionalnya. Oleh karenanya, hakikat 
CSR yang sesungguhnya adalah perlindungan, dalam arti kewajiban untuk melindungi 
lingkungan alam dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas 
sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktifitas operasionalnya. Dengan 
adanya perlindungan sebagai hakikat CSR yang sesungguhnya, maka CSR bukan lagi se-
kedar kegiatan amal sosial perusahaan yang bersifat sukarela ataupun kedermawanan 
perusahaan yang lebih cenderung pada belas kasihan perusahaan terhadap lingkungan 
alam dan komunitas sosialnya. 
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SUMMARY 
 
 

ADITYA HERMAWAN, Postgraduate Programme of Brawijaya University, July 28th, 2010. 
The Core of CSR (Corporate Social Responsibility) In Cognitive Dissonance Theory 
Frame. Supervising Commission, Chairman: Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., 
Ph.D; members: Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si, Ak  

 
The concept of CSR emerged as a result of the fact companies are looking for 

maximum profits without considering the welfare of employees, society and the natural 
environment. Along with increased awareness and sensitivity of the stakeholders, the 
concept of corporate social responsibility emerged and become an integral part of the 
company's survival in the future. CSR can be understood simply as a concept, which 
requires companies to meet and consider the interests of stakeholders in its operations 
to make profits.  

Based on the phenomenon that is revealed, it can be concluded that the 
company (in this case is PT. Mutiara Langit, Tbk) is less understanding of the 
importance of CSR disclosure. Pretext that the financial reports have described the 
CSR did not materialize. Based on the results of discussion, we concluded that the 
financial statements contain true CSR in the form of costs incurred to implement CSR 
itself. The absence of disclosure of CSR, will be difficult for stakeholders to understand 
the extent to which companies are responsible for operational activities that may 
negatively impact on environmental preservation and survival of the social community.  

Based on the excavation of meaning that has been done, the result for the four 
senses, namely balance, duty, honesty and commitment. The four core is the meaning 
of the nature of CSR. CSR really is to protect the natural environment from damage 
and protect the survival of the social community from the negative impact caused by 
operational activities. Therefore, the true essence of CSR is the protection, in the sense 
of obligation to protect the natural environment from damage and protect the survival of 
the social community from the negative impact caused by operational activities. With 
the existence of protection as the true nature of CSR, the CSR is no longer a social 
enterprise charity voluntary charity or a company that is more likely at the mercy of the 
company for the natural environment and social community. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberi-

an bantuan terhadap organisasi lokal dan masyarakat miskin, kemudian berkem-

bang menjadi kegiatan sosial perusahaan di dalam masyarakat, seperti bantuan 

bencana alam, mudik bareng, pendampingan UKM, bantuan pendidikan, kesehatan, 

community development bagi masyarakat sekitar perusahaan dan masih banyak lagi 

Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada 

umumnya dilakukan secara mandiri. Implementasi CSR pada tataran ini hanya seka-

dar do good to look good, yakni berbuat baik agar terlihat baik.  

Tidak tepatnya tujuan dan pelaksanaan CSR, oleh banyak perusahaan di-

anggap sebagai cara ampuh dan mujarab dalam memoles tanggung jawab sosial 

dan lingkungannya agar terlihat lebih ‘seksi’ dan nge-top, dengan tetap melakukan 

berbagai program sosial yang berusaha menampilkan wajah perusahaan yang sadar 

lingkungan dan peduli masyarakat. Banyak media massa, baik media cetak maupun 

elektronik, memberitakan perusahaan yang melakukan kegiatan sosial dan aktifitas 

lingkungannya. Kegiatan sosial dan aktifitas lingkungan perusahaan tersebut kemu-

dian dianggap sebagai tanggung jawab sosial mereka, sehingga  tidak lain hanya 

sebatas ‘pelaporan kegiatan sosialnya’. 

Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah CSR hanya sebatas kegiatan 

sosial perusahaan saja? Tentu saja BUKAN! CSR dalam praktiknya tidak lain meru-

pakan insiatif yang diformulasikan sendiri melalui self regulationnya. Tidaklah meng-

herankan apabila CSR yang lazim diadopsi oleh kalangan perusahaan seringkali 

hanyalah merupakan rangkaian pernyataan atau prinsip yang bersifat kabur yang 

tidak mampu menjadi panduan dalam situasi konkret serta tidak dapat berfungsi 

sebagai mekanisme penyelesaian berbagai masalah sosial dan lingkungan yang 

mencuat sebagai dampak kinerja bisnis. Situasi inilah yang menjadi kritik bahwa 
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CSR tidak lebih merupakan aktifitas public relations perusahaan tanpa disertai suatu 

perubahan yang substansial sifatnya.  

Idealnya, CSR mengungkapkan informasi tentang aktifitas perusahaan, dam-

pak yang ditimbulkan dan pengelolaan atas dampak yang ditimbulkan tersebut, ber-

peran aktif atas pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, 

serta manfaat timbal balik bagi perusahaan dari tanggung jawab sosial dan ling-

kungannya. CSR yang sesungguhnya bukanlah kegiatan sosialnya saja, namun me-

rupakan pelaporan informasi terkait dengan aktifitas perusahaan, dampak yang di-

timbulkan dan pengelolaan atas dampak yang ditimbulkan tersebut, berperan aktif 

atas pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup komunitas sosial masya-

rakat, serta menjamin keberlangsungan hidup di masa mendatang. 

Indikator keberhasilan CSR tidak semata diamati dari segi finansial, juga dari 

segi perubahan-perubahan perilaku dan manfaat yang tercipta pada komponen eko-

nomi, sosial dan lingkungan (yang dikenal dengan sebutan triple bottom lines, yaitu 

profit, people, planet - 3P) sebagai akibat dari implementasi CSR. Kajian AIMS 

Consultant (2005) menyatakan bahwa menurut para pimpinan perusahaan yang di-

wawancarai, tujuan utama kegiatan CSR untuk peningkatan kesejahteraan masya-

rakat, baik baga karyawan, pekerja maupun konsumen dan masyarakat. Menurut 

Chamsyah (2007), bila perusahaan menjalankan praktik CSR dengan baik, sebagian 

masalah yang dihadapi bangsa ini seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan 

pelayanan kesehatan dan pendidikan akan terselesaikan.  

Saat ini, telah ada usaha untuk memberikan panduan konkrit bagaimana 

melaksanakan CSR, sebagaimana diatur dalam ISO 26000:2010. ISO 26000:2010 

dimaksudkan untuk membantu organisasi untuk berkontribusi dalam pembangunan 

berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong mereka untuk melampaui 

kepatuhan hukum, mengakui bahwa sesuai dengan hukum adalah tugas pokok dari 

setiap organisasi dan merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial mereka. 

Hal ini dimaksudkan untuk mempromosikan pemahaman bersama dalam bidang 

tanggung jawab sosial, dan untuk melengkapi instrumen lainnya dan inisiatif untuk 
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tanggung jawab sosial, bukan untuk menggantikan mereka. Dalam menerapkan ISO 

26000:2010, disarankan bahwa organisasi mempertimbangkan sosial, lingkungan, 

hukum, budaya, keragaman politik dan organisasi, serta perbedaan dalam kondisi 

ekonomi, sementara yang konsisten dengan norma-norma perilaku internasional.  

Di Indonesia, CSR telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Per-

seroan Terbatas yang kemudian diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan 

UU Perseroan Terbatas dilakukan karena dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Per-

seroan Terbatas tidak diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan per-

usahaan. Pada pasal 74, menyatakan bahwa perseroaan yang menjalankan ke-

giatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib me-

laksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 56 hanya menyinggung 

perincian masalah yang mempengaruhi kegiatan perseroan selama tahun buku. 

Pasal 110 juga hanya disinggung tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap 

perseroan dan direksi yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan stake-

holders. Karena itu, tidak jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan 

untuk melaksanakan CSR terhadap stakeholder.  

Sebelum UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diberlakukan, telah ada peratur-

an perundang-undangan lainnya yang mengatur perusahaan agar lebih memper-

hatikan kelestarian lingkungan dan komunitas sosialnya, seperti pada UU No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ini artinya, perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ter-

sebut selaras dengan Keputusan Bapepam LK Nomor 134/BL/2006 yang menyata-

kan tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan 

publik, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk menguraikan aktifitas dan 

biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusaha-

an kepada masyarakat dan lingkungan. Selain UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pe-

nanaman Modal, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewa-

jiban suatu perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup, yaitu UU No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Peng-
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elolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerin-

tah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam serta menjaga kelangsungan 

hidup komunitas sosial.  

Terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tanggung 

jawab perusahaan terhadap konsumennya, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dijelaskan bagaimana perusahaan berkewajiban melin-

dungi konsumennya sebagai pengguna produk yang dihasilkannya. Selain konsu-

men, pihak lain yang menjadi tujuan pelaksanaan CSR adalah tenaga kerja. Tenaga 

kerja suatu perusahaan merupakan tulang punggung bagi perusahaan dalam me-

lakukan aktifitasnya, sehingga sudah seharusnya bila perusahaan juga memperhati-

kan kepentingan tenaga kerjanya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur 

kewajiban perusahaan untuk lebih memperhatikan kepentingan tenaga kerjanya 

telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka 

CSR tidak terbatas pada satu pokok tanggung jawab, namun lebih luas. Dapat diarti-

kan bahwa CSR bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat dalam suatu komitmen. Oleh karena itu, CSR tidak hanya merupa-

kan suatu komitmen saja, namun juga harus dilaksanakan dan dilaporkan oleh per-

usahaan. Adapun subyek yang diwajibkan melakukan CSR menurut UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibatasi hanya pada perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya 

alam. Pengaturan ini membatasi jenis perusahaan yang harus melakukan tanggung 

jawab sosial dan lingkungannya.  

Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk membangun konsep CSR 

yang ideal. Zeghal dan Ahmed (1990) telah mengidentifikasi beberapa elemen yang 

harus terdapat dalam CSR, seperti; lingkungan, energi, praktik bisnis yang wajar, 

sumber daya manusia, keterlibatan komunitas dan produk. Akan tetapi, kontribusi 

Zeghal dan Ahmed (1990) tersebut hanya sebatas informasi yang seharusnya di-
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ungkapkan dalam suatu  CSR. Kontribusi Zeghal dan Ahmed (1990) tersebut belum 

dapat mengungkapkan bagaimana suatu perusahaan dapat memberikan dampak-

nya terhadap lingkungan yang kemudian mempengaruhi hidup masyarakat. 

GRI (Global Reporting Initiative) (2002) telah memberikan kontribusi yang 

sangat berarti dalam pengembangan CSR, berupa pedoman bagaimana CSR suatu 

perusahaan tersebut dilaporkan dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga kom-

ponen utama, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. GRI (2002) telah secara 

eksplisit menguraikan informasi apa saja yang seharusnya terdapat dalam masing-

masing komponen utama tersebut. Konsep GRI (2002) telah membuka jalan bagi 

pengembangan CSR yang ideal. Hill, Stephens dan Smith (2003: 348) mengajukan 

sebuah konsep CSR. Akan tetapi, konsep Hill et.al (2003) tersebut lebih menekan-

kan bagaimana perusahaan bertindak etis dalam setiap aktifitasnya dengan lebih 

memperhatikan lingkungan alam dan komunitas sosialnya. Dapat dikatakan bahwa 

konsep Hill et.al (2003) tersebut sebatas pengungkapan yang etis dalam suatu  CSR 

perusahaan. Konsep Hill et.al (2003) tersebut belum dapat memberikan gambaran 

CSR yang sesungguhnya. 

Hampir serupa dengan konsep Hill et.al (2003), Tanudjaja (2006) mengaju-

kan suatu konsep CSR dengan mengklasifikasikannya ke dalam empat jenis, yaitu: 

tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggung jawab etis, serta tang-

gung jawab filantrofi. Konsep CSR oleh Tanudjaja (2006) hanya sebatas tindakan 

etis yang seharusnya dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan CSR. Begitu 

pula halnya dengan konsep  yang diajukan oleh Geva (2008), dimana Geva (2008) 

lebih menekankan aspek etika dalam menjalankan bisnis dan kedermawanan per-

usahaan. Geva (2008: 5) mendasarkan CSR pada empat kategori tanggung jawab, 

yaitu ekonomi, legal, etis, dan kedermawanan.  

Namun, ada baiknya jika kita mencoba untuk memahami lebih mendalam 

makna dasar dari kata “tanggung jawab”, maka apakah yang terlintas di benak kita dari 

kata “tanggung jawab” tersebut? Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 

1976: 1014) menjelaskan makna dasar kata “tanggung jawab” tersebut sebagai suatu 
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keadaan yang wajib bagi suatu entitas untuk menanggung segala sesuatunya (kalau 

ada sesuatu hal, maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). 

Dengan kata lain, CSR adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menanggung 

segala sesuatunya yang terkait dengan dampak aktifitasnya terhadap kelestarian ling-

kungan dan kelangsungan hidup komunitas sosial. 

Pengertian yang berbeda diberikan oleh beberapa orang peneliti. Adalah 

Mathews (1997: 483) mendefinisikan pengungkapan atas CSR sebagai pengung-

kapan atas informasi yang bersifat sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

oleh perusahaan untuk menginformasikan aktivitasnya, dimana pengungkapan 

kuantitatif berupa informasi keuangan dan non-keuangan. European Commission 

(2002: 347) juga telah memberikan definisi terhadap CSR sebagai konsep yang 

mengintegrasikan kepentingan perusahaan dengan perhatian atas kepentingan 

sosial dan lingkungan dalam aktifitas operasionalnya beserta interaksi perusahaan 

dengan stakeholdernya atas dasar sukarela.  

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006: 5) mendefinisikan CSR sebagai me-

kanisme untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam 

operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab 

organisasi di bidang hukum. Oleh karenanya, Darwin (2004) dalam Anggraini (2006: 

5) berpendapat bahwa pelaporan CSR adalah pelaporan mengenai kebijakan eko-

nomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal senada 

juga dinyatakan oleh ACCA (2004) dalam Anggraini (2006: 5) bahwa pelaporan CSR 

meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap 

kinerja organisasi, sehingga harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi 

yang menempatkan isu, tantangan dan peluang yang membawanya menuju kepada 

core business dan sektor industrinya.  

Menurut Firman (2007), tanggung jawab sosial adalah suatu konsep yang 

bermaterikan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat luas. CSR dapat berupa 

program yang memberikan bantuan modal kerja lunak bagi para petani, nelayan, 
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pengusaha kecil, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa terutama yang 

tidak jalan, gedung-gedung sekolah, sarana keagamaan dan olah raga, pendidikan 

dan pelatihan keperempuanan dan pemuda, serta pemberdayaan masyarakat adat. 

Perusahaan harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) masya-

rakat dari segi ekonomis dan ekologis.  

Achda (2007) mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mem-

pertanggung jawabkan dampak aktifitas operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, 

dan lingkungan, serta terus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat 

kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Meskipun laba dan kesempatan kerja 

tetap memiliki arti penting, tetapi dewasa ini terdapat banyak faktor yang mem-

berikan kontribusi pada penilaian kinerja sosial sebuah perusahaan, termasuk di 

antaranya memberikan kesempatan kerja yang sama, menghargai perbedaan 

budaya para karyawan; merespons permasalahan lingkungan hidup; menyediakan 

tempat kerja yang aman dan sehat dan memproduksi produk-produk bermutu tinggi 

yang aman untuk digunakan. Definisi yang lebih luas kemudian diberikan oleh The 

World Business Council for Sustainable Development / WBCSD (dalam Asongu, 

2009) bahwa CSR suatu perusahaan merupakan suatu komitmen terus-menerus 

dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga 

bagi komunitas lokal dan masyarakat (Asongu, 2009).  

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan di dalam memahami CSR. 

Kajian CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

memahami CSR sebagai kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakannya. Hal 

ini dikarenakan peraturan perundang-undangan memiliki sifat “memaksa” perusaha-

an dengan sanksi yang dapat diterapkan bagi perusahaan yang tidak melaksana-

kannya. CSR dalam kacamata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan.  

Namun, berdasarkan kajian atas penelitian mengenai CSR yang ideal diper-

oleh pemahaman bahwa CSR merupakan tindakan “sukarela” yang dilakukan oleh 
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perusahaan dalam bentuk “kedermawanan” perusahaan sebagai bagian dari komu-

nitas sosialnya. Oleh karenanya, CSR dalam kacamata beberapa peneliti merupa-

kan suatu kesukarelaan bagi perusahaan untuk melakukannya. Dapat disimpulkan 

bahwa CSR merupakan strategi untuk mengelola perusahaan dengan cara meng-

integrasikan kepentingan lingkungan alam dan komunitas sosialnya guna meme-

nuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan secara suka-

rela dan terus menerus. 

PT. Mutiara Langit, Tbk sebagai perusahaan manufaktur yang berada di 

tengah komunitas sosial tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian 

lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas sosial masyarakatnya. Terlebih 

dengan statusnya sebagai perusahaan yang telah go public, semakin menguatkan 

posisi perusahaan untuk lebih mempertanggung jawabkan aktifitasnya yang dapat 

memengaruhi kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas sosial 

masyarakatnya. Tanggung jawab perusahaan selayaknya dilaporkan dalam suatu 

laporan terpisah dari laporan keuangan atau juga bisa tergabung dalam laporan 

tahunannya.  

Berdasarkan hasil penelusuran awal yang telah dilakukan, tidak ditemukan 

laporan yang secara spesifik mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab-

nya terhadap kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas sosialnya. 

Yang ada hanyalah laporan keuangan dan laporan tahunannya. Sayangnya, laporan 

tahunan perusahaan sama sekali tidak mengungkapkan informasi mengenai CSR 

yang telah dilakukannya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan per-

usahaan justru lebih menitikberatkan pada pengungkapan informasi mengenai kon-

disi keuangan perusahaan serta prospektus ekonomi perusahaan di masa depan 

perusahaan. Tiadanya laporan CSR perusahaan tentunya bertentangan dengan UU 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, dimana kedua UU tersebut mewajibkan perusahaan untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Kedua UU ini juga 

memberikan penjelasan mengenai sanksi yang diberikan kepada perseroan yang 
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tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentu-

an peraturan perundang-undangan. 

Namun, penelusuran awal juga tidak hanya dilakukan terhadap laporan CSR 

perusahaan semata. Peneliti dalam hal ini juga melakukan pengamatan awal ter-

hadap perusahaan mengenai ada atau tidaknya praktik CSR yang telah dilakukan-

nya. Berdasarkan pengambilan gambar terhadap perusahaan (lihat gambar 1.1 di 

bawah), terlihat sebuah bangunan musholla yang terletak di halaman depan per-

usahaan. Adanya bangunan musholla tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

memahami bahwa mayoritas karyawannya memeluk agama islam. Dan sebagai 

bentuk penghormatan, dibangun musholla untuk menunjang aktifitas beribadah bagi 

karyawannya yang beragama islam. Biasanya, musholla atau tempat ibadah lainnya 

dibangun di dalam kompleks perusahaan atau di bagian belakang perusahaan. 

Namun, musholla yang dibangun oleh PT. Mutiara Langit, Tbk ini terletak di halaman 

depan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan kesadaran perusahaan dalam mema-

hami karyawannya dengan memberikan fasilitas berupa tempat ibadah.  

Gambar 1.1 
Musholla di halaman depan PT. Mutiara Langit, Tbk 

 
Sumber: PT. Mutiara Langit, Tbk 

Dengan tiidak ditemukannya laporan CSR perusahaan serta dibangunnya 

musholla di halaman depan perusahaan menunjukkan bahwa sesungguhnya per-

usahaan memahami dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada stake-

holder, namun belum melaporkan. Mengapa demikian? Oleh karenanya, diperlukan 

wawancara awal terhadap seorang informan kunci, yakni Bapak Amir, seorang 



 

 10

sekretaris perusahaan. Hasil wawancara awal terhadap Beliau, diperoleh gambaran 

bahwa perusahaan (dalam hal ini adalah PT. Mutiara Langit, Tbk) belum melaporkan 

CSR karena perusahaan belum memiliki kebijakan untuk melaporkannya.  

Menurut Bapak Amir, laporan CSR bagi perusahaan merupakan pernyataan 

perusahaan yang menggambarkan sikap perusahaan di mata publik. Diperlukan 

kebijakan tertentu untuk melaporkan CSR karena hal tersebut berkaitan dengan citra 

perusahaan di mata publik. Beliau menjelaskan bahwa jika perusahaan memutuskan 

untuk membuat suatu pernyataan atau laporan tertentu kepada publik, tentunya ada 

prosedur yang mengatur. Prosedur itu dimulai dengan memahami permasalahan 

yang terjadi, kemudian dianalisis untuk mengetahui dampak dari keputusan yang 

akan diambil. Hasilnya merupakan kebijakan perusahaan dalam hal tertentu. Maka 

dapat diartikan bahwa perusahaan tidak menganggap laporan CSR sebagai suatu 

permasalahan.  

Realita tersebut menggambarkan sikap (attitude) perusahaan dalam meman-

dang arti penting tanggung jawab sosialnya kepada stakeholder. Dapat dipahami 

bahwa laporan CSR merupakan alat untuk membangun citra perusahaan di mata 

publik. Kognisi ditujukan pada sikap perusahaan dalam memahami tanggung jawab 

sosialnya kepada stakeholder. Sedangkan disonansi merupakan ketidakselarasan 

antara pemahaman perusahaan mengenai tanggung jawab sosialnya kepada stake-

holder dengan realita yang terjadi. Dalam hal ini, disonansi kognitif terjadi ketika 

perusahaan memahami dan melaksanakan CSR, namun tidak melaporkannya 

dengan anggapan bahwa CSR bukanlah sebagai suatu permasalahan.  

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan tidak dianggapnya CSR sebagai suatu permasalahan, maka logis 

jika perusahaan tidak melaporkan CSR. Realita tersebut menggambarkan adanya 

disonansi kognitif di dalam CSR oleh perusahaan. Disonansi kognitif yang terjadi 

merupakan ketidakselarasan antara apa yang dipahami oleh perusahaan mengenai 

CSR dengan apa yang dilakukannya.  
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Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap pemahaman CSR, 

yakni apakah CSR adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan 

dan melaporkannya, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia? Apakah CSR hanya sebagai suatu tindakan sukarela bagi per-

usahaan dalam kontribusinya terhadap keselamatan alam dan keberlangsungan 

hidup komunitas sosialnya, seperti yang disampaikan oleh beberapa penelitian me-

ngenai CSR yang ideal? Oleh karenanya, dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimanakah hakikat CSR yang sesungguhnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Perusahaan (dalam hal ini adalah PT. Mutiara Langit, Tbk) memahami dan 

menerapkan CSR secara riil, namun mengganggap CSR bukan sebagai permasa-

lahan. Dengan tidak dianggapnya CSR sebagai suatu permasalahan, tentunya ber-

tolak belakang dengan fenomena lahirnya CSR, dimana masyaralat luas menuntut 

da mendesak perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagai akibat dampak negatif 

aktifitas perusahaan. Realita tersebut menggambarkan adanya disonansi kognitif di 

dalam CSR oleh perusahaan. Disonansi kognitif yang terjadi merupakan ketidakse-

larasan antara apa yang dipahami oleh perusahaan mengenai CSR dengan apa 

yang dilakukannya. Dalam hal ini, perusahaan memahami CSR dengan baik, namun 

tidak melaporkannya dengan dalih CSR bukan suatu permasalahan. Oleh karena-

nya, penelitian ini bertujuan untuk mencari hakikat yang sesungguhnya dari CSR. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman CSR yang lebih luas 

jika dibandingkan dengan pemahaman CSR yang berdasarkan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pemahaman CSR yang berdasarkan 
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beberapa penelitian. CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-

laku di Indonesia dipahami sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan. Sayangnya,  

peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan bagaimana melaksana-

kan dan melaporkan CSR sehingga menjadi kendala bagi perusahaan untuk mene-

rapkan CSR berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Di lain sisi, CSR ber-

dasarkan beberapa penelitian dipahami sebagai tindakan sukarela perusahaan 

untuk lebih memprioritaskan lingkungan alam yang sehat dan pembangunan komu-

nitas sosial masyarakat. Dengan adanya dualisme di dalam memahami CSR, tentu-

nya dapat dipertanyakan kembali hakikat CSR yang sesungguhnya. Oleh karena-

nya, mencari hakikat CSR yang sesungguhnya dapat memberikan pemahaman CSR 

yang lebih luas dari pemahaman CSR yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dan beberapa penelitian. 

1.4.2 Manfaat Praktik 

Dualisme di dalam memahami CSR yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dan beberapa penelitian, menuntut Peneliti 

untuk mencari hakikat CSR yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat memberikan pe-

mahaman CSR yang lebih luas dari pemahaman CSR yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan beberapa penelitian. Dengan 

adanya pemahaman CSR yang lebih luas, dapat mendorong perusahaan untuk 

menerapkan CSR berdasarkan hakikat CSR yang sesungguhnya. Oleh karenanya, 

penelitian ini memberikan manfaat praktik berupa pondasi dasar dalam menerapkan 

CSR. 
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BAB DUA 

MENELUSURI RELUNG CSR DALAM KAJIAN LITERATUR 

2.1 CSR dalam Pengertian Umum 

Hingga saat ini telah banyak definisi mengenai CSR yang dinyatakan oleh 

berbagai pihak (baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan). Wikipedia 

Indonesia (2009) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi, 

khususnya (bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap 

konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala 

aspek operasional perusahaan. Definisi yang diberikan oleh Wikipedia Indonesia ini 

lebih menekankan kepentingan perusahaan di masa mendatang dengan lebih mem-

perhatikan kepentingan stakeholder.  

The International Organization of Employers (IOE) (dalam Burkett dan 

Gilbert, 2009) juga mendefinisikan CSR suatu perusahaan sebagai  tindakan yang 

bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-

undangan Negara. Definisi tersebut memandang CSR sebagai aspek inti dari 

aktifitas bisnis suatu perusahaan dan melihatnya sebagai suatu alat untuk terlibat 

dengan para pemangku kepentingan. Definisi CSR oleh IOE ini lebih menekankan 

pada pelaksanaan CSR dengan melibatkan stakeholder yang berdasarkan hukum 

dan perundang-undangan. Oleh karenanya, CSR dapat dikatakan sebagai suatu 

bentuk pemenuhan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal yang berbeda didefinisikan oleh Pemerintah Inggris (yaitu United 

Kingdom Government), yang mendefinisikan CSR suatu perusahaan sebagai suatu 

kontribusi bisnis yang ditujukan pada pengembangan secara berkelanjutan, dalam 

arti menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat memberikan dampak secara 

ekonomi, sosial dan lingkungan dari aktifitasnya. Pemerintah Inggris memandang 

bahwa CSR merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

dengan persyaratan legal yang minim serta ditujukan pada kepentingan daya saing 
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perusahaan yang bersangkutan dan pada kepentingan komunitas sosial yang lebih 

luas. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban secara hukum di Inggris bagi perusaha-

an untuk mengungkapkan CSR, karena pada dasarnya CSR suatu perusahaan me-

rupakan suatu tindakan yang bersifat sukarela. 

Mathews (1997: 483) mendefinisikan pengungkapan atas CSR sebagai suatu 

pengungkapan atas informasi yang bersifat sukarela, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif oleh perusahaan untuk menginformasikan aktivitasnya, dimana pengung-

kapan kuantitatif berupa informasi keuangan maupun non-keuangan. Definisi yang 

diberikan Matthews (1997) lebih menekankan pada bentuk pengungkapan dan jenis 

informasinya, dimana perusahaan dapat mengungkapkan CSR secara kuantitatif 

maupun secara kualitatif, dengan menyajikan informasi keuangan maupun non-

keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan atas tangung jawab sosial dan 

lingkungan suatu perusahaan dapat diungkapkan secara kuantitatif maupun secara 

kuantitatif dengan menyajikan informasi keuangan maupun non-keuangan. 

European Commission (2002: 347) juga telah memberikan definisi terhadap 

CSR suatu perusahaan sebagai suatu konsep yang mengintegrasikan kepentingan 

perusahaan dengan perhatian atas kepentingan sosial dan lingkungan dalam 

aktifitas operasionalnya beserta interaksi perusahaan dengan stakeholdernya atas 

dasar sukarela. Definisi ini menekankan CSR sebagai konsep yang menunjukkan 

kesukarelaan perusahaan dalam memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat 

yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Dari definisi tersebut, dapat 

dipahami bahwa perusahaan dalam aktifitas operasionalnya dan dalam interaksinya 

dengan para stakeholder lebih memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan-

nya, sehingga tujuan perusahaan tidak lagi atas pencapaian keuntungan semata, 

namun juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup 

komunitas sosial.  

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006: 5) mendefinisikan CSR sebagai suatu 

mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian 

terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stake-
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holders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Oleh 

karenanya, Darwin (2004) dalam Anggraini (2006: 5) berpendapat bahwa pelaporan 

CSR suatu perusahaan adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan 

dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development).  

Hal senada juga dinyatakan oleh ACCA (2004) dalam Anggraini (2006: 5) 

bahwa pelaporan CSR meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan 

pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi, sehingga harus menjadi dokumen 

strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang yang 

membawanya menuju pada core business dan sektor industrinya. Dari pemahaman 

tersebut, dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang 

bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan perhatian 

terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya serta interaksinya dengan 

stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.  

Menurut Firman (2007), tanggung jawab sosial adalah suatu konsep yang 

bermaterikan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat luas. Tanggung jawab 

sosial dapat berupa program yang memberikan bantuan modal kerja lunak bagi para 

petani, nelayan, pengusaha kecil, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa 

terutama yang tidak jalan, gedung-gedung sekolah, sarana keagamaan dan olah 

raga, pendidikan dan pelatihan keperempuanan dan pemuda, serta pemberdayaan 

masyarakat adat. Termasuk memelihara kondisi alam agar tetap dalam kondisi yang 

sehat dan seimbang. Dari pemahaman oleh Firman (2007) tersebut, dapat dipahami 

bahwa CSR merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memelihara lingkungan 

alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan berbagai 

kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan alam dan komunitas sosialnya.  

Achda (2007) mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mem-

pertanggung jawabkan dampak aktifitas operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, 

dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang 

manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Meskipun laba dan 



 

 16

kesempatan kerja tetap memiliki arti penting, tetapi dewasa ini terdapat banyak 

faktor yang memberikan kontribusi pada penilaian kinerja sosial sebuah perusahaan, 

termasuk di antaranya memberikan kesempatan kerja yang sama, menghargai 

perbedaan budaya para karyawan; merespons permasalahan lingkungan hidup; 

menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat dan memproduksi produk-produk 

bermutu tinggi yang aman untuk digunakan. Pemahaman oleh Achda (2007) ini tidak 

jauh beda dengan pemahaman yang diberikan oleh Firman (2007), bahwa per-

usahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusinya kepada masya-

rakat sebagai bentuk peran serta di dalam komunitas sosialnya dan menjaga keles-

tarian lingkungan dengan secara responsif menanggapi segala permasalahan yang 

berkaitan dengan lingkungan. Untuk dapat melaksanakan CSR, maka perusahaan 

harus mengintegrasikan antara kepentingan perusahaan (dalam pencapaian laba) 

dengan kepentingan lingkungan dan komunitas sosialnya. 

Definisi yang lebih luas kemudian diberikan oleh The World Business Council 

for Sustainable Development / WBCSD (dalam Asongu, 2009) dimana CSR merupa-

kan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas 

hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat 

(Asongu, 2009). Dari definisi ini kita melihat pentingnya sustainability’ (berkesinam-

bungan/berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk jangka panjang 

dan bukan hanya dilakukan sesekali saja. Konsep CSR sangat berkaitan erat 

dengan konsep sustainability development (pembangunan yang berkelanjutan). Dari 

definisi yang diberikan oleh WBCSD ini, dapat dipahami bahwa CSR merupakan 

suatu komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dalam setiap aktifitas 

bisnisnya dengan memberikan kontribusinya secara ekonomi kepada komunitas 

sosial masyarakatnya.  

Lain halnya dengan pemahaman CSR yang disampaikan dalam ISO 

26000:2010. Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti: ISO 9001:2000 dan 

14001:2004 . ISO 26000 hanya sekedar standar dan panduan, tidak menggunakan 
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mekanisme sertifikasi. Terminology Should didalam batang tubuh standar berarti 

shall dan tidak menggunakan kata must maupun have to. Sehingga Fungsi ISO 

26000  hanya sebagai panduan/guidance. Selain itu dengan menggunakan istilah 

Guidance Standard on Social Responsibility menunjukkan bahwa ISO 26000 tidak 

hanya diperuntukkan bagi Corporate (perusahaan) melainkan juga untuk semua 

sektor publik dan privat. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh institusi 

pemerintah, Non governmental Organisation (NGO) dan tentunya sektor bisnis, hal 

itu dikarenakan setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial 

maupun alam. Sehingga dengan adanya ISO 26000 ini membantu organisasi dalam 

pelaksanaan Social Responsibility, dengan cara memberikan pedoman praktis, serta 

memperluas pemahaman publik terhadap Social Responsibility itu sendiri. 

Dari uraian pengertian CSR tersebut (Wikipedia Indonesia, 2009; Matthews, 

1997; IOE dalam Burkett dan Gilbert, 2009; European Commission, 2002; Darwin, 

2004 dalam Anggraini, 2006; Firman, 2007; Achda, 2007; dan WBCSD dalam 2009; 

serta ISO 26000:2010, 2010), dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu 

strategi untuk mengelola perusahaan dengan cara mengintegrasikan kepentingan 

lingkungan alam dan komunitas sosialnya guna memenuhi hukum dan perundang-

undangan yang berlaku serta dilakukan secara sukarela dan terus menerus. Akan 

tetapi, apakah definisi-definisi yang dinyatakan oleh berbagai literatur tersebut telah 

dapat dianggap sebagai hakikat dari CSR yang sesungguhnya? Oleh karenanya, 

ada baiknya jika kita mengkaji pemahaman CSR lebih mendalam.  

2.2 CSR dalam Ranah Hukum 

Belum adanya standar yang mengatur bagaimana perusahaan me-

laksanakan dan melaporkan tangung jawab sosial dan lingkungannya, serta be-

berapa definisi dalam literatur yang menjelaskan bahwa CSR merupakan suatu 

tindakan yang bersifat sukarela (walaupun telah ada hukum dan perundang-

undangan yang mewajibkannya), maka pelaksanaan dan pelaporan CSR saat ini 

dapat dikatakan sebagai suatu inisiatif dari perusahaan yang bersangkutan. Namun, 
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CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menanggung segala 

sesuatunya yang timbul dari aktifitas operasionalnya yang dapat memberikan 

dampak pada kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas sosial.  

Menurut Syafrani (1997), regulasi atas CSR suatu perusahaan dalam UU PT 

No. 40 Tahun 2007 dapat dikatakan sebagai langkah kemunduran di tengah tren 

hukum bisnis global yang menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang 

pada upaya ‘self regulation‘. Syafrani (1997) juga menyatakan bahwa tidak 

ditemukan adanya preseden regulasi atas CSR suatu perusahaan di Negara 

manapun di dunia. Tidak ditemukannya preseden regulasi atas CSR suatu per-

usahaan di Negara manapun di dunia seperti yang telah dikemukakan oleh Syafrani 

(1997), tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali pengaturan mengenai hal tersebut. 

Dalam arti bahwa tidak ada istilah CSR suatu perusahaan yang secara eksplisit di-

wajibkan dalam peraturan perundang-undangan di Negara lain.  

Di Indonesia sendiri telah ada peraturan perundang-undangan yang mewajib-

kan perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan CSR, yaitu Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut disahkan 

pada tanggal 20 Juli 2007 yang mengharuskan perseroan untuk melaksanakan 

CSR. Pada pasal 74, menyatakan bahwa perseroaan yang menjalankan kegiatan 

usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksana-

kan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per-

undang-undangan.  

Akan tetapi, sebelum UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diberlakukan, telah 

ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perusahaan agar lebih 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan komunitas sosialnya, seperti pada UU 

No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 ayat b, dinyatakan 

bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan, sehingga yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal 
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untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. ini artinya, perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya. Hal tersebut selaras dengan Keputusan Bapepam LK Nomor 134/BL/2006 

yang menyatakan tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan 

perusahaan publik, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk menguraikan 

aktivitas dan biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.  

Selain investor dan calon investor, terdapat pihak lain yang berkepentingan 

dengan perusahaan sehingga membutuhkan informasi mengenai kondisi perusaha-

an (baik secara ekonomi dan non-ekonomi) terkait dengan aktifitas operasional per-

usahaan terhadap lingkungan alam dan komunitas sosialnya, seperti pemerintah, 

kreditur, calon kreditur, LSM, dan sebagainya. Jika perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek tersebut tidak melaksanakan dan melaporkan CSR, maka terdapat 

sanksi yang diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal mengatur secara terperinci sanksi yang diberikan kepada 

perusahaan publik yang tidak melaksanakan dan melaporkan CSRnya mulai dari 

peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan 

atau fasilitas penanaman modal hingga pada pencabutan kegiatan usaha dan atau 

fasilitas penanaman modal.  

Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai CSRnya 

sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini 

menguatkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang kemudian dijabarkan 

dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang secara terperinci 

mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. UU No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dipahami sebagai bentuk usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian perlindungan terhadap 

masyarakat lain (yang berkepentingan dengan perusahaan) yang memperoleh 

dampak dari aktifitas operasionalnya. 
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Selain UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat peratur-

an perundang-undangan lain yang mengatur kewajiban suatu perusahaan dalam 

mengelola lingkungan hidup, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 6, terdapat dua ayat yang menjelaskan kewajiban 

perusahaan dan atau perseorangan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan 

hidup, yaitu Ayat 1 dan Ayat 2 serta diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 dan Pasal 17 Ayat 

1. Pasal 16 Ayat 1 dan Pasal 17 Ayat 1 dapat dipahami bahwa perusahaan memiliki 

kewajiban untuk mengelola limbah dan bahan berbahaya dan beracun lainnya yang 

dihasilkan oleh aktifitas operasionalnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan 

kelangsungan hidup komunitas sosialnya. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Peng-

elolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam serta menjaga 

kelangsungan hidup komunitas sosial.  

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 

tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya, sebagaimana diatur dalam UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU No. 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bagaimana perusahaan berkewajiban 

melindungi konsumennya sebagai pengguna produk yang dihasilkannya. Dalam 

Pasal 19 dijelaskan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen jika konsumen 

merasa dirugikan oleh produk dan atau layanan perusahaan.  

 Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab per-

usahaan tersebut berdasarkan Pasal 19 Ayat 3, harus dilaksanakan dengan tenggat 

waktu 7 hari setelah transaksi. Namun, jika perusahaan telah memberikan ganti rugi 

sebagai bentuk tanggung jawabnya, apakah perusahaan tidak dapat digugat secara 

hukum? Dalam Pasal 19 Ayat 4 dijelaskan bahwa pemberian ganti rugi sebagai-

mana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan 

adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 

unsur kesalahan. Pasal 19 telah secara tegas mengatur bentuk, pelaksanaan dan 

konsekwensi dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh perusahaan. Jika perusa-
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haan menolak melaksanakan tanggung jawabnya kepada konsumen, maka perusa-

haan dapat dituntut melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan 

peradilan tempat konsumen berada. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan 

dalam Pasal 23, bahwa perusahaan yang menolak dan atau tidak memberi tanggap-

an dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui 

badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di 

tempat kedudukan konsumen. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini secara tegas mengatur tanggung 

jawab perusahaan terhadap konsumen sebagai pengguna produk yang dihasil-

kannya, berupa kewajiban yang harus dilaksanakan, serta konsekwensi yang harus 

diterima jika ternyata produk yang dihasilkannya tersebut merugikan konsumen.  

Selain konsumen, pihak lain yang menjadi tujuan pelaksanaan CSR adalah 

tenaga kerja. Hal ini dikarena tenaga kerja merupakan tulang punggung bagi per-

usahaan dalam melakukan aktifitas operasionalnya, sehingga sudah sewajarnya bila 

perusahaan juga memperhatikan kepentingan tenaga kerjanya. Peraturan per-

undang-undangan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk lebih memper-

hatikan kepentingan tenaga kerjanya telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam Pasal 4 yang mewajibkan perusahaan 

untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejah-

teraan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  

Begitu pula dalam memperlakukan pekerja atau buruhnya, perusahaan 

diwajibkan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa ada 

diskriminasi apapun, seperti yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Selain itu, 

perusahaan memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kom-

petensi tenaga kerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 1. Dalam me-

lindungi tenaga kerjanya, perusahaan diwajibkan memberikan perlindungan yang 

memadai kepada seluruh tenaga kerjanya, terutama bagi perusahaan yang mem-

perkerjakan tenaga kerja yang cacat (diatur dalam Pasal 67 Ayat 1 dan 2), tenaga 
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kerja anak-anak (diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75), serta tenaga kerja 

perempuan (diatur dalam Pasal 76) serta perusahaan berkewajiban memberikan 

jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 86 dan Pasal 87. Dalam hal pemberian upah kepada tenaga kerjanya, maka 

perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah sesuai dengan kompetensi, 

jabatan, golongan, masa kerja dan pendidikan dari tenanga kerjanya dan upah 

tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98.  

Akan tetapi, perundang-undangan yang berlaku sebelum disahkannya UU 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini hanya mengatur CSR secara 

terbatas, dalam arti hanya tertuju pada satu pokok pertanggung jawaban, seperti 

dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (mengatur kewajiban per-

usahaan dalam melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosialnya), UU No. 

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (mengatur kewajiban 

perusahaan untuk mengelola dampak dari aktifitas operasionalnya, memperbaiki 

kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktifitasnya, serta menjaga kelestarian 

lingkungan dengan cara mengelola dampak aktifitasnya), UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (mengatur bentuk, pelaksanaan dan konsekwensi 

dari tanggung jawab perusahaan atas produk yang dihasilkannya yang merugikan 

konsumen), serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (mengatur 

kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak dari tenaga kerjanya).  

Dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka 

CSR tidak hanya terbatas pada satu pokok tanggung jawab saja, namun lebih luas. 

Hal ini dapat diartikan bahwa CSR bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

dan lingkungan yang bermanfaat dalam suatu komitmen. Oleh karena itu, CSR tidak 

hanya merupakan suatu komitmen saja, namun juga harus dilaksanakan dan dila-

porkan oleh perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat 2 Huruf c yang 

menyatakan bahwa Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat sekurangkurangnya: laporan pelaksanaan CSR.  
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Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang sumber daya alam dalam Penjelasan pasal 74 adalah Perseroan yang 

kegiatan usahanya mengelola dan mengusahakan sumber daya alam. Yang di-

maksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dalam Penjelasan pasal 74 adalah Perseroan yang tidak 

mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya 

berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. 

Lantas, bagaimana seandainya perusahaan (dalam hal ini Perseroan) tidak 

melaksanakan dan melaporkan CSRnya? Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal telah diatur dalam pasal 34 yang meliputi sanksi administratif 

maupun sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR tidak diatur secara spesifik 

melainkan ‘diserahkan’ pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Sanksi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam-

an Modal bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dapat pula 

diberlakukan bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR sebagaimana diatur 

dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepanjang kriteria 

perusahaan yang dimaksud adalah sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Begitu juga dengan sanksi-sanksi yang ada 

dalam UU terkait lainnya seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Adapun subyek yang diwajibkan melakukan CSR menurut UU No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dibatasi hanya pada perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya 

alam. Pengaturan ini membatasi jenis perusahaan yang harus melakukan CSRnya. 

Akan tetapi, jika kita memahami penjelasan Pasal 74 Ayat 1 lebih dalam, disebutkan 
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bahwa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang sumber daya alam adalah yang usahanya adalah perusahaan yang me-

manfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Sedangkan yang menjalankan 

kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang 

kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan bagian 

dari lingkungan alam dan komunitas sosialnya yang memiliki kuasa untuk memberi 

dampak pada keduanya (lingkungan alam dan komunitas sosial), sehingga 

perusahaan berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan mening-

katkan kualitas hidup komunitas sosialnya. Oleh karenanya, diperlukan peraturan 

perundang-undangan yang “lebih memaksa” berikut dengan sanksi serta diperlukan 

suatu standar baku yang mengatur bagaimana perusahaan melaksanakan dan 

melaporkan CSRnya tersebut. 

2.3 Beberapa Model CSR 

Beberapa konsep CSR telah diajukan untuk memberikan solusi bagaimana 

perusahaan dapat mengungkapkan CSRnya. Adalah Zeghal dan Ahmed (1990), 

GRI (2002), BSR (2002), Tanudjaja (2006), O’Riordan dan Fairbrass (2006), dan 

Geva (2008) telah memberikan kontribusi mereka atas konsep dan model laporan 

CSR. Oleh karenanya, konsep dan model tersebut perlu untuk dikaji secara men-

dalam. 

Zeghal dan Ahmed (1990) di tahun 1990 berhasil mengidentifikasi elemen 

informasi yang diperlukan laporan CSR. Dalam menyusun dan mengungkapkan 

informasi tentang aktifitas CSR, Zeghal & Ahmed (1990: 43) mengidentifikasi hal-hal 

terkait laporan CSR, yaitu:  

1 Lingkungan. Bidang ini meliputi aktifitas pengendalian pencemaran dan pe-

lestarian lingkungan hidup. Meliputi, pengendalian terhadap polusi, pencegahan 

atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan peng-

ungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.  
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2 Energi. Bidang ini meliputi aktifitas dalam pengaturan penggunaan energi dalam 

hubungannya dengan operasi perusahaan dan peningkatan efisiensi terhadap 

produk perusahaan. Meliputi, konservasi energi, efisien energi, dll.  

3 Praktik bisnis yang wajar. Meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan per-

empuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial. 

4 Sumber daya manusia. Bidang ini meliputi aktifitas untuk kepentingan karyawan 

sebagai sumber daya manusia bagi perusahaan maupun aktifitas di dalam suatu 

komunitas. Aktifitas tersebut antara lain, program pelatihan dan peningkatan ke-

trampilan, perbaikan kondisi kerja, upah dan gaji serta tunjangan yang memadai, 

pemberian beberapa fasilitas, jaminan keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, 

pendidikan, seni, dll.  

5 Produk. Meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.  

Zeghal dan Ahmed (1990) telah memberikan kontribusi mereka dengan 

mengklasifikasikan CSR yang harus terungkap dalam laporan CSR, seperti; 

lingkungan, energi, praktik bisnis yang wajar, sumber daya manusia, keterlibatan 

komunitas dan produk. Akan tetapi, konsep Zeghal dan Ahmed (1990) tersebut 

hanya sebatas informasi yang seharusnya diungkapkan dalam suatu laporan CSR.  

Agar laporan CSR tersebut dapat dipahami oleh semua pihak, maka GRI 

(Global Reporting Initiative) pada tahun 2002 mempublikasikan pedoman dalam 

pelaporan CSR, dimana GRI (2002: 36) mengklasifikasikan tanggung jawab per-

usahaan ke dalam tiga aspek, yaitu: ekonomi, lingkungan dan sosial (lihat pada 

Gambar 2.1). GRI (2002: 37) berpendapat bahwa informasi yang disampaikan dapat 

berupa informasi yang kuantitatif maupun kualitatif. Menurut GRI, informasi yang 

bersifat kuantitatif dapat memberikan keuntungan, yaitu kemudahan dalam melaku-

kan pengukuran. Namun, informasi kuantitatif tersebut memiliki kelemahan, yaitu un-

reliable (tidak dapat diandalkan), incomplete (tidak lengkap) dan ambiguous (rancu) 

dalam beberapa pengukuran tertentu. Oleh karenanya, GRI mempertimbangkan 

informasi kualitatif yang bersifat kontekstual dapat memberikan gambaran yang 

lengkap mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dari suatu organisasi. GRI 
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(2002) memberikan suatu pedoman bagaimana CSR suatu perusahaan tersebut 

dilaporkan dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga komponen utama, yaitu 

lingkungan, sosial dan ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep dan model GRI (2002) tersebut lebih menekankan pada informasi 

kualitatif, dengan kecenderungan mengesampingkan informasi kuantitatif. Hal ini 

dikarenakan menurut GRI (2002), informasi yang bersifat kuantitatif tersebut memiliki 

kelemahan, yaitu unreliable (tidak dapat diandalkan), incomplete (tidak lengkap) dan 

ambiguous (rancu) dalam beberapa pengukuran tertentu. Sehingga informasi yang 

bersifat kualitatif dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai kinerja 

ekonomi, lingkungan dan sosial suatu perusahaan. Dengan lebih banyak mem-

berikan informasi yang bersifat kualitatif, maka laporan CSR dapat diragukan 

kebenarannya, karena tidak menutup kemungkinan perusahaan memanfaatkan 

laporan CSRnya sebagai alat untuk membangun citra perusahaan.  

Hill, et.al (2003: 348) mengklasifikasikan CSR ke dalam beberapa kategori, 

antara lain:  

 Environmental: 
- Materials 
- Energy 
- Water 
- Biodiversity 
- Emission, effluents, 

and waste 
- Suppliers 
- Product and services 
- Compliance 
- Transport 
- overall 
 

Direct economic 
impact: 
- Customers 
- Suppliers 
- Employees 
- Provider of capital 
- Public sector 

Social Environmental Economic 

Sustainability Reporting Guidelines 

Society: 
- Community 
- Bribery and corruption 
- Political contribution 
- Competition and pricing 

Human right: 
- Strategy and management 
- Non-discrimination 
- Freedom of association 

and collective bargaining 
- Child labours 
- Forced and compulsory 

labour  
- Disciplinary practices 
- Security practices 
- Indigenous right 

Labour practices and 
decent work: 
- Employment 
- Labour/management 

relations 
- Health and safety 
- Training and education 
- Diversity and opportunity 

Product Responsibility: 
- Customer health and safety
- Product and services 
- Advertising 
- Respect for privacy 

Sumber: GRI (2002: 36)

Gambar 2.1 Konsep Triple Bottom Lines dalam pengungkapan CSR menurut GRI 
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1. High ethical standards: Bahwa perusahaan dalam setiap operasinya berada 

dalam suatu kerangka kode etik serta harus disertai dengan penerapannya.  

2. Dedication to community services: Bahwa perusahaan harus memberdayakan 

sumberdaya untuk masyarakat sekitarnya.  

3. Embraces diversity: Bahwa keanekaragaman masyarakat dalam suatu per-

usahaan dapat menciptakan kekuatan kerja yang dipercaya dapat memberikan 

dampak yang baik bagi perusahaan tersebut.  

4. Employer of choice: Bahwa perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja 

yang mendorong karyawannya untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan 

tersebut.  

5. Compassion for the disadvantages: Bahwa aktifitas perusahaan tidak mem-

bahayakan kehidupan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan keuangan. Per-

usahaan dituntut untuk mempertimbangkan keselamatan masyarakat dari 

dampak yang ditimbulkannya secara sukarela. 

6. Commitment for the charitable giving: Bahwa perusahaan harus memberikan 

waktu dan sebagian uang yang mereka miliki untuk membantu organisasi yang 

membutuhkan bantuan dengan didukung oleh karyawan mereka sendiri sebagai 

bentuk pengamalan perusahaan kepada masyarakat.  

7. Concern for the environment: Bahwa perusahaan harus meminimalkan dampak 

terhadap lingkungan dengan menaati peraturan tentang pemberdayaan lingkung-

an di setiap negara.  

Konsep Hill et.al (2003) tersebut lebih menekankan pada bagaimana per-

usahaan bertindak etis dalam aktifitasnya dengan lebih memperhatikan lingkungan 

alam dan komunitas sosialnya, sehingga hanya sebatas pengungkapan yang etis 

dalam suatu laporan CSR.  

Merujuk pada konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang diajukan oleh 

Carroll, Tanudjaja (2006: 94-95) menyebutkan tanggung jawab suatu perusahaan 

dapat dikategorikan ke dalam empat janis, yaitu: 1) tanggung jawab ekonomi, 2) 

tanggung jawab legal, 3) tanggung jawab etis, dan 4) tanggung jawab filantrofi. Oleh 
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karenanya, Tanudjaja (2006: 96) mengungkapkan sedikitnya terdapat empat model 

atau pola CSR yang umum dijalankan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:  

1. Keterlibatan langsung: Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung 

dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbang-

an ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah per-

usahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate 

secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat 

public relation. 

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan: Perusahaan mendirikan 

yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan 

adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara 

maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana 

abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.  

3. Bermitra dengan pihak lain: Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerja-

sama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi 

pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun 

dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.  

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium: Perusahaan turut men-

dirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan 

untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih 

berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pem-

bangunan”.  

Konsep dan model CSR oleh Tanudjaja (2006) hanya sebatas pada tindakan 

etis yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan serta bagaimana melaksanakan 

CSR. Berbeda dengan model CSR yang diajukan oleh Geva (2008: 5) yang 

mengajukan tiga model dasar dari CSR, yaitu 1) CSR Piramyd, 2) Intersecting 

Circles, dan 3) Concentric Circles. Dalam ketiga model dasar CSR tersebut, Geva 

(2008) mendasarkan pada empat kategori tanggung jawab, yaitu economic/ekonomi 

(memperoleh keuntungan), legal/legal (mematuhi hukum), ethical/etis (menjadi etis), 



 

 29

dan philanthropic/kedermawanan (menjadi perusahaan yang bermasyarakat) (lihat 

Gambar 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada model pertama (yaitu CSR Piramyd) dan model ketiga (yaitu Concentric 

Circles), Geva (2008) berpendapat bahwa aspek ekonomi merupakan hal yang men-

dasar, dan aspek kedermawanan merupakan aspek terakhir dalam tanggung jawab 

sosial perusahaan. Dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang bersifat hirarkis 

dari kedua model tersebut,dimana terdapat jenjang yang terstruktur. Namun, dalam 

model ketiga (yaitu Concentric Circles), keempat kategori tersebut merupakan suatu 

hubungan yang saling terkait, dimana tanggung jawab suatu perusahaan akan saling 

terkait, dan bukan suatu jenjang yang terstruktur.  

Dapat dipahami bahwa Geva (2008) mengklasifikasikan empat macam tang-

gung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu tanggungjawab ekonomi, 

tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantrofi. Ke-

empat tanggung jawab dileburkan dalam tiga model dasar CSR. Dalam model 

pyramid dan concentric circles, tanggung jawab perusahaan merupakan hirarki ter-

struktur, dimana tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab yang paling 

dasar dan tanggung jawab filantrofi merupakan tanggung jawab yang paling tinggi. 

Pada model intersecting circles, tanggung jawab perusahaan merupakan suatu 

hubungan yang saling terkait antara satu dengan lainnya. 

1. Economy     2. Legal     3. Ethical     4. Philantropy

Sumber: Geva (2008: 5)

4 
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1 

Model 1. Pyramid 
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       3             1 
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Model 2. Intersecting Circles 
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Model 3. Concentric Circles 

Gambar 2.2 Tiga model dasar CSR 
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konsep dan model yang diajukan oleh Geva (2008) lebih menekankan aspek 

etika dalam menjalankan bisnis dan kedermawanan perusahaan. dengan demikian, 

konsep dan model Geva (2008) ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan model 

yang disampaikan oleh Zeghal dan Ahmed (1990), Hill et.al (2003), dan Tanudjaja 

(2006). Geva (2008: 5) mengajukan tiga model dasar dari CSR, yaitu 1) CSR 

Piramyd, 2) Intersecting Circles, dan 3) Concentric Circles. Pada ketiga model dasar 

CSR tersebut, Geva (2008) mendasarkan pada empat kategori tanggung jawab, 

yaitu economic/ekonomi (memperoleh keuntungan), legal/legal (mematuhi hukum), 

ethical/etis (menjadi etis), dan philanthropic/kedermawanan (menjadi perusahaan 

yang bermasyarakat).  

2.4 Saripati CSR 

Kesadaran akan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh entitas bisnis 

(dalam bentuk CSR selama ini) telah menjadi tren global seiring dengan kepedulian 

masyarakat terhadap produk-produk ramah lingkungan dan diproduksi dengan memper-

hatikan kaidah sosial dan prinsip hak asasi manusia (HAM). CSR tidak lain merupakan 

klaim agar entitas bisnis tak hanya beroperasi untuk kepentingan shareholders, tapi juga 

untuk kemaslahatan stakeholders dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas 

lokal, pemerintah, konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative (2002) 

menyebutnya dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari 

laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan 

hidup planet ini (Nugroho, 2007). 

Ada baiknya jika kita mencoba untuk memahami lebih mendalam makna dasar 

dari kata “tanggung jawab”, maka apakah yang terlintas di benak kita dari kata “tang-

gung jawab” tersebut? Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 1014) 

menjelaskan makna dasar kata “tanggung jawab” tersebut sebagai suatu keadaan yang 

wajib bagi suatu entitas untuk menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, 

maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam konteks 

penelitian ini, CSR adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menanggung segala 
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sesuatunya yang terkait dengan dampak aktifitasnya terhadap kelestarian lingkungan 

dan kelangsungan hidup komunitas sosial. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi per-

usahaan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut dan mengembalikannya 

pada keadaan semula serta menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengelola 

dampak yang ditimbulkannya tersebut.  

Terdapat pemahaman mendasar mengenai CSR suatu perusahaan, yaitu CSR 

suatu perusahaan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menanggung segala 

sesuatunya yang timbul dari aktifitasnya yang dapat menimbulkan dampak pada ke-

lestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas sosial. CSR merupakan suatu 

tindakan yang harus dilakukan secara terus menerus atas dasar komitmen untuk mem-

perhatikan kepentingan lingkungan alam dan komunitas sosial dengan cara meng-

integrasikan kepentingan perusahaan dengan kepentingan stakeholder. Dengan 

demikian, CSR merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus 

menerus atas dasar komitmen untuk memperhatikan kepentingan lingkungan alam 

dan komunitas sosial dengan cara mengintegrasikan kepentingan perusahaan 

dengan kepentingan stakeholder dalam aktifitas operasionalnya. Untuk itu, diperlu-

kan suatu kesadaran diri oleh perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan 

CSR.  
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BAB TIGA 

MENUJU HAKIKAT CSR YANG SESUNGGUHNYA 

3.1 Mukadimah 

Dalam konteks penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu 

konsep CSR  yang sesungguhnya. Konsep CSR  yang sesungguhnya dapat dihasilkan 

melalui suatu rekonstruksi. Tujuan dilakukannya rekosntruksi adalah agar laporan CSR 

selaras dengan hakikat CSR yang sesungguhnya. Rekonstruksi dilakukan dengan 

menginterpretasikan antara fenomena praktik dan pelaporan CSR oleh perusahaan 

dengan menggunakan Teori Disonansi Kognitif. Dengan menginterpretasikan kedua hal 

tersebut, dapat digambarkan langkah awal dalam penyibakan tabir realita CSR sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 menggambarkan obyek yang akan dituju sesuai dengan tujuan pe-

nelitian ini, yaitu realita CSR yang sesungguhnya. CSR seharusnya mampu mengung-

kapkan dan menyajikan informasi yang mengungkapkan dampak aktifitas perusahaan 

terhadap lingkungan, usaha perusahaan mengelola dampak tersebut, usaha perusaha-

an memperbaiki kerusakan lingkungan sebagai dampak aktifitasnya, serta bagaimana 

peran serta perusahaan di tengah komunitas masyarakat.  

3.2 Interpretif: Sandaran di dalam Penelitian 

Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang  menitikberatkan pada 

peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini 

memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari ke-

Gambar  3.1 Langkah awal dalam Rekonstruksi CSR  Perusahaan 

Teori Disonansi Kognitif Fenomena Praktik dan Pelaporan CSR  Perusahaan 

Interpretasi

Realita CSR  Perusahaan yang sesungguhnya 

Sumber: Kreasi Peneliti
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rangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Jadi fokusnya pada arti individu dan 

persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar 

mereka. Oleh karenanya, tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis 

realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk. Untuk memahami 

sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus menyelami pengalaman subjektif 

para pelakunya. Penelitian interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal 

terpenting, melainkan mengakui bahwa demi memperoleh pemahaman mendalam, 

maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin hal ini memungkinkan 

terjadinya trade-off antara objektivitas dan kedalaman temuan. 

Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang 

peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalam-

an orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara 

umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai peri-

laku secara detail langsung mengobservasi. (Newman, 2003: 68). Interpretif melihat 

fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai 

esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair 

(tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Interpretif 

menyatakan situasi sosial mengandung ambiguisitas yang besar. Perilaku dan 

pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat dinterpretasikan dengan 

berbagai cara. (Newman, 2003: 72). 

Dengan demikian, paradigma interpretif digunakan untuk memahami  dan men-

jelaskan  tindakan-tindakan manusia. Paradigma interpretif mengasumsikan bahwa real-

ita diciptakan  oleh manusia sendiri melalui tindakan dan interaksi mereka. Hal ini di-

karenakan manusia merupakan makhluk sosial yang bersama‐sama menciptakan arti 

untuk digunakan sbagai pegangan hidup yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karenanya, paradigma interpretif memberikan gambaran tentang berbagai sistem  

makna  dari sebuah kelompok terbentuk dan menjadi langgeng. 

Penelusuran awal telah dilakukan dan hasilnya adalah tidak ditemukannya 

laporan CSR perusahaan, yang biasanya tercantum di dalam laporan tahunan per-
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usahaan atau berupa laporan mandiri. Yang ada hanyalah laporan tahunan perusahaan 

yang berisi informasi keuangan perusahaan dan justru menggambarkan kondisi dan 

prospektus keuangan perusahaan, bukannya menggambarkan CSR perusahaan. 

Selain itu, dibangunnya musholla di halaman depan perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan memahami bahwa mayoritas karyawannya memeluk agama islam. Biasa-

nya, musholla atau tempat ibadah lainnya dibangun di dalam kompleks perusahaan 

atau di bagian belakang perusahaan. Namun, musholla yang dibangun oleh PT. Mutiara 

Langit, Tbk ini terletak di halaman depan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan 

kesadaran perusahaan di dalam memahami karyawannya dengan memberikan fasilitas 

berupa tempat ibadah. Pemberian fasilitas berupa tempat ibadah merupakan salah satu 

tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya.  

Dua temuan dalam penelusuran awal tersebut merupakan gambaran dari realita 

yang ada dalam individu, dalam hal ini adalah PT. Mutiara Langit, Tbk. Dengan adanya 

gambaran awal tersebut, merupakan langkah awal bagi Peneliti untuk memahami lebih 

mendalam praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan juga terkait 

dengan tidak ditemukannya laporan CSR oleh perusahaan. Oleh karenanya, paradigma 

interpretif di dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan tindakan 

perusahaan yang telah melakukan CSR namun belum melaporkannya. 

3.3 Fenomenologi dalam mengungkap realita atas CSR  Perusahaan 

Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata Yunani, phainomenon 

yang berarti penampakan, dan logos yang berarti rasio, atau kata-kata, atau pe-

nalaran rasional. Fenomenologi berarti penyelidikan rasional untuk menemukan 

esensi dalam penampakan (appearance). Dalam fenomenologi, penampakan adalah 

segala sesuatu yang disadari oleh seseorang. Segala sesuatu yang tampak bagi ke-

sadaran manusia merupakan wilayah kajian filsafat. Pada titik ini, filsafat hendak 

mencari pengandaian dasar yang tidak lagi mengandaikan apapun di luar dirinya.  

Fenomenologi adalah sebuah prinsip penelitian dengan tujuan utama me-

melajari esensi-esensi kehidupan serta antar-kaitan berbagai hal secara menyeluruh 
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dan seksama. Sedangkan menurut Saladien dalam Rahayu (2007), tujuan penelitian 

fenomenologi adalah memahami respon keberadaan manusia atau masyarakat, 

serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi  Dengan melakukan penelitian, 

saya dapat melakukan interpretasi terhadap makna perbuatan dan pemikiran 

mereka, karena dunia konseptual para pelaku, pengetahuan dan pemahamannya 

serta dunia kesadaran para pelaku ditempatkan sebagai kunci untuk memahami 

tindakan manusia. Melalui fenomenologi saya akan memahami secara mendalam 

makna yang terkandung dalam kenyataan sosial. Secara epistemologi pendekatan 

ini mengklaim bahwa kenyataan sosial organisasi pada dasarnya adalah relatif dan 

hanya bisa dimengerti oleh subjek secara langsung  terlibat dalam aktifitas, masuk 

ke dalam kerangka referensi yang sedang berlangsung dimana kenyataan sosial 

organisasi tadi sedang dipelajari. Jadi, saya harus mengerti dari “dalam”, bukan dari 

“luar” (Burrell dan Morgan, 1979). 

Dalam Endraswara, 2008 dinyatakan bahwa aksioma dasar fenomenologi 

adalah: (a) kenyataan ada dalam diri manusia baik sebagai indiividu maupun 

kelompok selalu bersifat majemuk atau ganda yang tersusun secara kompleks, 

dengan demikian hanya bisa diteliti secara holistik dan tidak terlepas-lepas; (b) 

hubungan antara peneliti dan subyek yang diteliti saling mempengaruhi, keduanya 

sulit dipisahkan; (c) lebih ke arah pada kasus-kasus, bukan untuk menggeneralisasi 

hasil penelitian; (d) sulit membedakan sebab dan akibat, karena situasi berlangsung 

secara simultan; (e) realitas sosial yang diamati terikat nilai, bukan values free. 

Berdasarkan apa yang hendak dilakukan oleh Peneliti nantinya, maka Peneliti 

mempertimbangkan bahwa fenomenologi merupakan “alat” (perspektif) yang tepat 

untuk mencapai tujuan tersebut. Peneliti ingin mengungkapkan esensi dari realita be-

rupa eksistensi pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, bentuk pelaporan CSR itu 

sendiri, informasi yang tercantum di dalamnya, peran akuntansi dalam menghasilkan 

informasi akuntansi yang tercantum di dalam laporan tersebut, serta mekanisme sistem 

informasi di dalam menghasilkan informasi akuntansi yang mampu mengungkapkan 

realita sosial yang sesungguhnya dalam suatu laporan CSR.  
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3.4 Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, Peneliti membutuhkan data-data yang relevan dengan tuju-

an penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan laporan CSR. Karenanya penelitian ini 

dapat dikatakan menggunakan data primer. Data primer ini dapat berupa hasil 

wawancara dengan informan serta hasil pengamatan Peneliti terhadap obyek penelitian 

berupa catatan lapangan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder, berupa dokumen yang terkait dengan perusahaan, peraturan perundang-

undangan, berita media massa, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh informasi, 

Peneliti menggunakan beberapa informan yang merupakan pemain kunci. Dalam mem-

peroleh informasi tersebut, Peneliti akan membebaskan diri dengan tidak membatasi 

luas informasi, namun tetap dalam koridor tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan serangkaian proses bertemu muka antara Peneliti 

dengan informan, yang direncanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 

Peneliti menanyakan sesuatu kepada informan yang kemudian dicatat dan diadminis-

trasikan menjadi kumpulan informasi. Informan yang akan diwawancarai haruslah  in-

forman yang menjadi pemain kunci dengan tujuan data yang diperoleh merupakan in-

formasi yang benar-benar dibutuhkan oleh Peneliti. Peneliti berusaha mewawancarai 

pihak di luar perusahaan yang termasuk dalam kategori stakeholder, dalam hal ini 

adalah masyarakat di sekitar perusahaan. Adapun informan yang akan diwawancarai 

dapat Peneliti kelompokkan menjadi dua kategori, yakni: 

1) Insider (orang/pihak dalam): adalah pihak yang bekerja di perusahaan. Adapun 

informan yang dikategorikan sebagai insider adalah sebagai berikut: 

- Bapak Amir (nama samaran), seorang pensiunan perusahaan. Beliau mengaku 

bekerja di perusahaan sejak awal tahun 1980-an dan pensiun pada tahun 2009. 

Jabatan terakhir yang disandang oleh Beliau sebelum pensiun adalah Corporate 

Secretary/Sekretaris Perusahaan. Beliau dipilih sebagai informan utama karena 

Beliau telah lama bekerja di perusahaan dan memiliki jabatan yang tinggi di 
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perusahaan serta memiliki informasi yang dalam dan luas serta dinilai sangat 

berharga.  

- Cak Ri (nama samaran), seorang karyawan bagian produksi. Beliau mengaku 

bekerja di perusahaan sejak tahun 1996. Bertempat tinggal di perkampungan 

sekitar wilayah industri. Beliau dipilih sebagai informan karena memiiliki penge-

tahuan yang mendalam yang dapat menggambarkan perilaku karyawan per-

usahaan.  

- Bapak Roni (nama samaran), seorang karyawan bagian pemasaran. Beliau 

mengaku bekerja di perusahaan sejak awal tahun 2000. Beliau dipilih sebagai 

informan karena memiiliki informasi yang menggambarkan produk dan pe-

langgan serta pemasaran perusahaan. 

2) Outsider (orang/pihak luar): adalah pihak yang tidak bekerja di perusahaan. Adapun 

informan yang dikategorikan sebagai outsider adalah sebagai berikut: 

- Bapak Jamal (nama samaran), warga yang tinggal di pemukiman sekitar per-

usahaan. Beliau memiliki toko kelontong yang menjadi satu dengan rumahnya. 

Beliau dipilih sebagai informan karena dinilai memiliki wawasan yang cukup 

guna mendukung informasi yang ingin diperoleh. 

- Ibu Umi (nama samaran), warga yang tinggal di pemukiman sekitar perusahaan. 

Beliau dipilih sebagai informan karena dinilai memiliki wawasan yang cukup 

guna mendukung informasi yang ingin diperoleh. 

- Bapak Umar (nama samaran), warga yang tinggal di pemukiman sekitar per-

usahaan. Beliau mengaku pernah menjadi Ketua RW di salah satu kampung di 

sekitar perusahaan. Beliau dipilih sebagai informan karena dinilai memiliki 

wawasan yang cukup guna mendukung informasi yang ingin diperoleh. 

2. Observasi 

Selain wawancara, Peneliti juga melakukan observasi, yang bertujuan memper-

oleh gambaran atas pelaksanaan CSR berdasarkan informasi yang terdokumentasikan 

serta untuk memperoleh verifikasi atas informasi yang terdokumentasikan dengan hasil 

pengamatan. Observasi ditujukan pada kondisi lingkungan dan komunitas sosial se-
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hingga dapat digunakan untuk meverifikasi informasi pelaksanaan CSR  perusahaan. 

Peneliti berharap dapat memperoleh gambaran bagaimana aktifitas perusahaan dapat 

menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup masya-

rakat, bagaimana perusahaan mengelola dampak tersebut, bagaimana perusahaan ber-

usaha memperbaiki kerusakan lingkungan dan mempertahankan kelangsungan hidup 

masyarakat sebagai dampak dari aktifitasnya serta bagaimana peran perusahaan di 

dalam melestarikan lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas sosial masyarakat. 

Observasi dilakukan saat mewawancarai informan dan mengamati lingkungan sekitar 

perusahaan serta pemukiman warga di sekitar perusahaan. Tujuannya adalah memper-

oleh gambaran yang sesungguhnya dari kondisi yang ada. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi. Dengan teknik 

dokumentasi ini, Peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai nara-

sumber, tetapi memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen 

yang ada pada informan atau tempat, di mana informan bertempat tinggal atau melaku-

kan kegiatan sehari-hari. Peneliti melakukan dokumentasi terhadap informasi yang tidak 

diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga digunakan sebagai data pen-

dukung dalam mengolah dan menginterpretasikan informasi-informasi yang telah 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut 

diklasifikasikan dan diadministrasikan berdasakan jenisnya yang selanjutnya dapat 

dilampirkan di dalam penelitian ini.  

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Laporan Tahunan perusahaan 

Laporan Tahunan digunakan dalam penelitian ini karena laporan tahunan suatu 

perusahaan biasanya mengungkap atau menjelaskan CSR perusahaan yang bersang-

kutan. Sayangnya, laporan tahunan PT. Mutiara Langit, Tbk sama sekali tidak 

mengungkapkan atau bahkan menjelaskan CSR yang telah dilaksanakannya. Laporan 

tahunan perusahaan tersebut justru mengungkapkan dan menjelaskan kondisi dan 
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prospektus keuangan perusahaan di masa mendatang, sehingga laporan tahunan 

perusahaan tidak lebih dari penjelasan laporan keuangan perusahaan. Adapun laporan 

tahunan yang diperoleh adalah laporan tahunan periode tahun 2004 dan 2005. Hal ini 

dikarenakan, perusahaan hanya mempublikasi laporan tahunannya untuk periode 2004 

dan 2005. 

2) Laporan Keuangan perusahaan 

Laporan Keuangan perusahaan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat 

untuk menjelaskan gambaran kondisi keuangan perusahaan selama beberapa periode 

terakhir. Gambaran kondisi keuangan perusahaan tersebut dapat menjelaskan kemam-

puan perusahaan di dalam melaksanakan CSR. Adapun laporan keuangan perusahaan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode tahun 2006, 2007 

dan 2008.  

3.5 Teori Disonansi Kognitif sebagai Alat Analisis 

Teori Disonansi Kognitif ini dikembangkan pada tahun 1957 oleh Leon Festinger 

(Wikipedia Indonesia, 2009). Teori ini memandang bahwa tindakan (actions) akan 

mempengaruhi tindakan-tindakan atau sikap berikutnya. Dengan kata lain, sikap 

seseorang atau individu bisa dirasionalisasikan dari perilakunya. Teori ini bertentangan 

dengan apa yang terjadi biasanya, yakni setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

atau individu merupakan suatu hasil atau sikap. Namun, Teori Disonansi Kognitif ini 

tidak hanya sebatas pemahaman yang diberikan oleh Leon Festinger saja, namun juga 

oleh peneliti-peneliti lainnya. Untuk lebih memahami Teori Disonansi Kognitif ini, maka 

ada baiknya jika kita memahami terlebih dahulu beberapa pengertian serta bagaimana 

dan implikasi dari teori ini. 

3.5.1 Teori Disonansi Kognitif dalam sudut pandang Definisi 

Kita mengetahui bahwa teori ini dikembangkan pada tahun 1957 oleh Leon 

Festinger (Wikipedia Indonesia, 2009). Disonansi Kognitif menurut Festinger (dalam 

Robbins, 2002:168) mengacu pada setiap ketidaksesuaian yang mungkin disesuaikan 

dengan sikap seseorang individu antara dua sikapnya atau lebih, atau antara perilaku 
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dengan sikapnya. Menurut Festinger (dalam Robbins, 2002:169), setiap inkonsistensi 

merupakan hal yang tidak nyaman, dan setiap seorang individu akan berusaha me-

ngurangi disonansi yang selanjutnya akan mengurangi ketidaknyamanan. Oleh karena-

nya, Festinger (dalam Robbins, 2002:169) berpendapat bahwa setiap seorang individu 

akan berusaha untuk mencapai keadaan di mana terdapat disonansi yang minimum. 

Dengan kata lain, disonansi kognitif yang terjadi pada seorang individu akan melahirkan 

perubahan sikap dan tindakan dari individu tersebut, di mana individu tersebut akan ber-

usaha menciptakan kondisi atau keadaan yang memiliki disonansi kognitif yang 

minimum. Dapat dipahami bahwa segala ketidak nyamanan yang terjadi dan dialami 

oleh seorang individu akan dapat mempengaruhi sikap atau tindakan seorang individu 

tersebut  selanjutnya. 

Pendapat lain mengenai Teori Disonansi Kognitif diutarakan oleh Setiadi (2003: 

245), yang menyatakan bahwa perilaku manusia sering tidak sesuai dengan pendapat 

serta sikapnya atau apa yang dilakukannya sering bertentangan dengan keyakinannya 

atau hati nuraninya sendiri. Orang atau komunikan yang demikian biasanya lebih cepat 

menerima komunikasi (persuasi) yang seolah-olah membenarkan perilakunya meskipun 

hati nuraninya tidak dapat membenarkannya. Dengan kata lain, manusia akan mem-

benarkan setiap tindakan yang ia lakukan sering tidak sesuai dengan keyakinannya 

atau hati nuraninya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa, manusia didorong untuk me-

ngurangi kondisi atau keadaan disonansi mereka dengan mengubah sikap, keyakinan 

dan perilaku mereka melalui pembenaran atau rasionalisasi. 

Pendapat lain juga diutarakan oleh East (dalam Japarianto, 2006:83), yang men-

deskripsikan disonansi kognitif sebagai suatu kondisi yang membingungkan, yang ter-

jadi pada seseorang ketika kepercayaan mereka tidak sejalan dengan realita yang di-

alaminya. Kondisi yang membingungkan ini mendorong manusia untuk mengubah 

pikiran, perasaan dan tindakan mereka agar sesuai dengan pembaharuan. Disonansi 

dirasakan ketika manusia berkomitmen pada dirinya sendiri dalam melakukan tindakan 

yang tidak konsisten dengan perilaku dengan kepercayaannya. Ketidaksesuaian antara 

komitmen yang dibuat dengan keyakinan dan hati nurani manusia menyebabkan manu-
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sia berada dalam kondisi yang membingungkan, yang kemudian menimbulkan pera-

saan tidak nyaman. Kondisi yang demikian, mendorong manusia untuk mengubah 

pikiran, tindakan serta perasaan tidak nyaman mereka agar sesuai dengan perubahan 

atau realita yang terjadi.  

Sejalan dengan Setiadi (2003) dan East (dalam Japarianto, 2006), Solomon 

(dalam Japarianto, 2006:83) berpendapat bahwa orang termotivasi untuk mengurangi 

keadaan negatif dengan cara membuat keadaan sesuai satu dengan yang lainnya. 

Elemen kognitif adalah elemen yang dipercayai seseorang bisa berupa dirinya sendiri, 

atau sikapnya, tingkah lakunya, atau pengamatan terhadap sekelilingnya. Dengan 

demikian, dapat diartikan bahwa perubahan sikap atau tindakan atau tingkah laku 

seseorang dimotivasi oleh keadaan negatif yang dialaminya sehingga sesuai dengan 

kondisi yang dialaminya.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Festinger (dalam Robbins, 

2002), Setiadi (2003), East (dalam Japarianto, 2006) serta Solomon (dalam Japarianto, 

2006), dapat disimpulkan bahwa Teori disonansi kognitif mengusulkan orang-orang me-

miliki dorongan motivasi untuk mengurangi disonansi dengan mengubah sikap mereka, 

keyakinan, dan perilaku, atau dengan membenarkan atau merasionalisasikan mereka. 

Dengan kata lain, teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi 

dalam hal ini berarti adanya suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada 

setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih 

sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya.Disonansi Kognitif adalah perasaan 

tidak nyaman yang disebabkan oleh memegang dua bertentangan ide secara bersama-

an. Disonansi terjadi ketika seseorang merasakan inkonsistensi logis dalam kepercaya-

an mereka, ketika satu ide menyiratkan kebalikan dari yang lain.  

Menurut teori disonansi kognitif, ada kecenderungan bagi individu untuk mencari 

konsistensi antara kognisi mereka (yaitu, kepercayaan, pendapat). Ketika ada ketidak-

sesuaian antara sikap atau perilaku (disonansi), sesuatu harus berubah untuk meng-

hilangkan disonansi tersebut. Dalam kasus perbedaan antara sikap dan perilaku, maka 

kemungkinan besar akan berubah sikap untuk mengakomodasi perilaku. Disonansi 
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sering terjadi pada situasi di mana seorang individu harus memilih antara dua keyakinan 

yang tidak kompatibel atau tindakan. Dalam hal ini, teori disonansi bertentangan dengan 

kebanyakan teori perilaku di mana prediksi perubahan sikap akan menjadi lebih besar. 

Teori ini berlaku untuk semua situasi yang melibatkan pembentukan sikap dan perubah-

an. Hal ini terutama relevan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 

3.5.2 Konsep Teori Disonansi Kognitif 

Teori Disonansi Kognitif mengasumsikan adanya tekanan terhadap konsisitensi. 

Istilah kognisi ditujukan pada setiap pengetahuan (knowledge), pendapat (opinion), ke-

yakinan (belief) atau perasaan (feeling) seseorang mengenai dirinya sendiri, atau ling-

kungannya. Elemen kognisi merupakan hal-hal yang diketahui seseorang mengenai 

dirinya sendiri, tingkah lakunya, dan lingkungannya. Dengan kata lain, elemen kognisi 

berhubungan dengan hal-hal nyata yang terjadi atau yang ada di lingkungan serta hal-

hal yang terdapat dalam kejiwaan seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor 

utama yang menentukan elemen kognisi adalah kenyataan atau realita yang terjadi 

pada diri atau lingkungan seseorang.  

Festinger (dalam Robbins, 2003) mengemukakan bahwa Disonansi Kognitif 

yang terjadi akan dapat memberikan konsekuensi bagi setiap individu yang mengalami-

nya, yakni antara lain: 

1. Disonansi Kognitif memberikan prediksi bahwa seluruh keputusan atau pilihan-

pilihan yang menimbulkan disonansi sejauh alternatif yang tidak dipilih mengandung 

ciri positif yang membuatnya menjadi lebih menarik, dan alternatif yang dipilih 

mengandung ciri yang mungkin dapat menimbulkan penolakan terhadap alternatif 

tersebut. Oleh karenanya, setelah keputusan diambil atas suatu pilihan, maka se-

orang individu akan mencari fakta yang berdasarkan realita untuk mengkonfirmasi-

kan keputusannya sehingga mengurangi disonansi.  

2. Disonansi pasca keputusan juga menimbulkan suatu perubahan dari alternatif yang 

ada dalam suatu keputusan. Prediksi dari teori ini adalah bahwa akan terdapat 

peningkatan daya tarik dari alternatif yang dipilih dan penurunan daya tarik dari 

alternatif yang ditolak.  
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3. Informasi dapat mendorong perubahan-perubahan yang kemudian menimbulkan 

disonansi kognitif di antara elemen-elemen. Asumsi bahwa disonansi merupakan 

kondisi psikologis yang tidak menyenangkan akan mendorong perilaku seorang 

individu untuk mengurangi disonansi atau menghindari informasi yang dapat me-

ningkatkan disonansi.  

Menurut teori disonansi kognitif, ada kecenderungan bagi individu untuk mencari 

konsistensi antara kognisi mereka (yaitu, kepercayaan, pendapat). Ketika ada 

ketidaksesuaian antara sikap atau perilaku (disonansi), sesuatu harus berubah untuk 

menghilangkan disonansi tersebut. Dalam kasus perbedaan antara sikap dan perilaku, 

maka kemungkinan besar akan berubah sikap untuk mengakomodasi perilaku. Dua 

faktor yang mempengaruhi kekuatan disonansi tersebut adalah jumlah keyakinan 

disonan. Oleh karenanya, Teori Disonansi kognitif digunakan untuk menjelaskan 

inkonsistensi hubungan antara beberapa elemen kognisi yang merupakan komponen 

afeksi dari sikap. 

3.5.3 Disonansi Kognitif dalam Fenomena CSR Perusahaan 

Teori Disonansi Kognitif mengasumsikan adanya tekanan terhadap konsisitensi. 

Istilah kognisi ditujukan pada setiap pengetahuan (knowledge), pendapat (opinion), ke-

yakinan (belief) atau perasaan (feeling) seseorang mengenai dirinya sendiri, atau ling-

kungannya. Dalam hal ini, perusahaan seharusnya memahami dengan baik mengenai 

dirinya sebagai sebuah entitas bisnis, yang oleh karena kekuatan ekonomi yang dimiliki-

nya dapat memberikan dampak pada kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup 

komunitas sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya memahami 

dengan baik bahwa dengan kekuatan ekonominya tersebut serta dampak yang dapat 

ditimbulkannya, maka seharusnya perusahaan melaksanakan dan melaporkan CSR.  

Sayangnya, realita awal yang diperoleh membuktikan bahwa perusahaan selama 

ini belum melaporkan CSR mereka. Biasanya laporan CSR perusahaan tercantum di 

dalam laporan tahunan mereka atau terpisah sebagai laporan mandiri. Namun, 

kenyataannya tidak demikian. Tidak ditemukannya laporan CSR perusahaan tentunya 

mengundang pertanyaan, yakni apakah perusahaan sama sekali belum memahami 
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CSR? Apakah perusahaan sebenarnya memahami CSR namun belum mempraktikkan-

nya? Apakah perusahaan sebenarnya sudah mempraktikkan CSR namun belum me-

laporkannya? Ataukah sebab lainnya? Selain itu, tidak ditemukannya laporan CSR per-

usahaan dalam sudut pandang Teori Disonansi Kognitif dapat dipahami sebagai sebuah 

sikap (attitude) perusahaan di dalam memandang tanggung jawabnya terhadap 

stakeholder, di mana perusahaan dapat dianggap belum memahami dengan baik ke-

butuhan stakeholder atas informasi CSR perusahaan.  

Selain tidak ditemukannya laporan CSR perusahaan, penelusuran awal juga 

membuktikan bahwa perusahaan memiliki pemahaman yang baik terhadap karyawan, 

di mana karyawan merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Hal ini dapat dilihat 

dengan dibangunnya musholla di halaman depan perusahaan (lihat Gambar 1.1). 

Biasanya, musholla atau tempat ibadah lainnya dibangun di dalam kompleks 

perusahaan atau di bagian belakang perusahaan. Namun, musholla yang dibangun oleh 

PT. Mutiara Langit, Tbk ini terletak di halaman depan perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan kesadaran perusahaan di dalam memahami karyawannya dengan mem-

berikan fasilitas berupa tempat ibadah. Dan oleh karenanya, dapat dikatakan sebagai 

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawannya.  

Tidak ditemukannya laporan CSR perusahaan serta dibangunnya musholla di 

halaman depan perusahaan tentunya secara logis menunjukkan bahwa sesungguhnya 

perusahaan memahami tanggung jawabnya kepada stakeholder, namun belum dilapor-

kan. Hal tersebut merupakan sikap (attitude) perusahaan dalam memandang tanggung 

jawabnya terhadap stakeholder. Sikap (attitude) perusahaan tersebut merupakan wujud 

atau pengejawantahan dari pengetahuan (knowledge), pendapat (opinion), keyakinan 

(belief) atau perasaan (feeling) perusahaan di dalam tanggung jawabnya kepada 

stakeholder. Oleh karenanya, sikap perusahaan tersebut dapat diartikan sebagai kognisi 

perusahaan di dalam memahami tanggung jawabnya kepada stakeholder. Akan tetapi, 

kognisi perusahaan ini bertolak belakang dengan pemahaman akan CSR yang 

tercantum di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karenanya, 



 

 45

perilaku perusahaan berupa tiadanya laporan CSR perusahaan serta dipahaminya CSR 

oleh perusahaan dapat dikaji dengan menggunakan Teori Disonansi Kognitif. 

3.6 Memahami Situs Penelitian 

Sebagai perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya memproduksi, logis 

bila PT. Mutiara Langit harus mengelola limbah produknya guna menjamin agar tidak 

terjadi pencemaran lingkungan serta menjamin kualitas dan keselamatan dalam peng-

gunaan produknya oleh pelanggan. Selain itu, sebagai sebuah perusahaan yang di-

gerakkan sumber daya manusia, sudah seharusnya PT. Mutiara Langit memiliki 

tanggung jawab dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya 

manusianya. Sebagai entitas yang memiliki kekuatan ekonomi, PT. Mutiara Langit se-

layaknya memberikan kepeduliannya terhadap permasalahan sosial yang ada di 

masyarakat sebagai wujud kepeduliannya kepada komunitas sosialnya. Dapat disimpul-

kan bahwa PT. Mutiara Langit sebagai perusahaan dengan kekuatan ekonomi serta 

keberadaannya memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.  

Realita atas praktik CSR PT. Mutiara Langit dapat terungkap bila memahami 

terlebih dahulu gambaran umum perusahaan. Dengan memahami gambaran umum 

perusahaan, diperoleh suatu praduga mengenai CSR  perusahaan. Praduga tersebut 

dilanjutkan dengan menelusuri praktik CSR yang kemudian dipresentasikan dengan 

pengungkapan dan penyajian dalam suatu laporan atas praktik CSR  perusahaan. Ada 

atau tidaknya praktik CSR  yang dilakukan oleh perusahaan akan menentukan eksis-

tensi laporan praktik CSR .  

PT. Mutiara Langit mengambil lokasi di daerah Warugunung, Kecamatan 

Karangpilang, Kotamadya Surabaya, dengan luas lokasi mencapai 5 hektare. Alasan 

dipilihnya lokasi tersebut karena lokasi tersebut jauh dari keramaian sehingga tidak 

mengganggu penduduk serta terdapat pembangkit tenaga listrik untuk mendukung aktif-

itas perusahaan. Seiring berjalannya waktu, PT. Mutiara Langit mampu menunjukkan 

perkembangan yang bagus.  
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Produk utama dari PT. Mutiara Langit adalah barang-barang enamel, seperti 

panci, teko, rantang, mug, ceret, dan lain sebagainya, di samping itu, PT. Mutiara Langit 

juga memproduksi carton box, carton egg try, dan tikar plastik. Untuk produk enamel 

ware, dipasarkan di dalam negeri dengan menggunakan merk Timbangan dan merk 

Ideal, serta juga untuk keperluan luar negeri dengan menggunakan merk sesuai 

pesanan. Saat ini, produk PT. Mutiara Langit telah dipasarkan ke beberapa negara di 

belahan dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Saudi Arabia, Nigeria, 

Malaysia, Singapura, Australia dan lain sebagainya. 

3.7 Rerangka Pikir Penelitian 

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan 

banyak keuntungan bagi masyarakat, di mana perusahaan  memaksimalkan labanya 

agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun se-

iring dengan perjalanan waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-

dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk 

mencapai laba yang maksimal, yang semakin besar dan semakin sulit untuk dikendali-

kan. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar perusahaan senantiasa memper-

hatikan dampak-dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya dan berupaya 

mengatasinya. Dengan demikian, rerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Sumber: Kreasi Peneliti

Gambar 3.2. Rerangka Pikir Penelitian 

Realita CSR Perusahaan

Teori Disonansi Kognitif Praktik dan Pelaporan CSR  
Perusahaan
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BAB EMPAT 

CSR DALAM REALITA 

4.1 Langkah Awal memasuki Realita 

Untuk dapat mengetahui CSR pada PT. Mutiara Langit, Tbk, diperlukan suatu 

penelusuran terhadap pelaporan atas CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang 

pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Hasil penelusuran tersebut merupakan 

suatu realita atas praktik CSR yang terjadi. Namun sayangnya, tidak ditemukan la-

poran yang secara spesifik mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawabnya 

terhadap kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas sosial nya. 

Yang ada hanyalah laporan keuangan dan laporan tahunannya. Laporan tahunan 

perusahaan sama sekali tidak mengungkapkan informasi mengenai CSR yang telah 

dilakukannya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan 

justru lebih menitikberatkan pada pengungkapan informasi mengenai kondisi ke-

uangan perusahaan serta prospektus ekonomi perusahaan di masa mendatang. 

Namun, penelusuran awal juga tidak hanya dilakukan terhadap laporan CSR 

perusahaan semata. Peneliti dalam hal ini juga melakukan pengamatan awal ter-

hadap perusahaan mengenai ada atau tidaknya praktik CSR yang telah dilakukan-

nya. Berdasarkan pengambilan gambar terhadap perusahaan (lihat gambar 1.1), ter-

lihat sebuah bangunan musholla yang terletak di halaman depan perusahaan. Ada-

nya bangunan musholla tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memahami bah-

wa mayoritas karyawannya memeluk agama islam. Biasanya, musholla atau tempat 

ibadah lainnya dibangun di dalam kompleks perusahaan atau di bagian belakang 

perusahaan. Hal tersebut menunjukkan kesadaran perusahaan di dalam memahami 

karyawannya dengan memberikan fasilitas berupa tempat ibadah. Dan oleh karena-

nya, dapat dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

karyawannya. 

Dengan adanya realita yang terungkap pada penelusuran awal, maka meng-

gugah rasa keingintahuan Peneliti untuk menelusuri lebih mendalam mengenai CSR 
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perusahaan dalam realitanya. Realita CSR perusahaan tersebut digunakan sebagai 

dasar menemukan hakikat CSR yang sesungguhnya. untuk itu, dalam bab ini akan 

dibahas mengenai tiadanya laporan CSR perusahaan serta gambaran mengenai 

praktik CSR berdasarkan informasi dari para informan. 

4.2 Menelusuri Tiadanya Laporan CSR 

Ketika pertama kali membaca nama perusahaan, tergambar dalam benak 

pikiran bahwa perusahaan ini adalah perusahaan publik. Hal tersebut diketahui dari 

embel-embel di belakang nama perusahaan, yaitu Tbk, yang merupakan singkatan 

dari Terbuka. Terlebih ketika membaca profil perusahaan, yang menggambarkan 

perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur dengan produknya berupa peralatan 

dan perlengkapan rumah tangga. Terlebih lagi perusahaan ini telah berdiri sejak 

tahun 1973 dan hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun saja, perusahaan ini 

sudah melebarkan sayap pemasaran produknya hingga ke luar negeri. Baru pada 

tahun 1996 perusahaan mulai terbuka untuk umum, ditandai dengan penawaran 

saham perdananya di bursa efek. 

Sebagai perusahaan besar yang telah go public, Peneliti optimis bahwa per-

usahaan ini telah berupaya untuk menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut ditandai 

dengan adanya publikasi atas laporan keuangan perusahaan. Publikasi atas laporan 

keuangan perusahaan menunjukkan itikad baik perusahaan untuk menjaga ke-

percayaan publik atas pengelolaan keuangannya. Itikad baik perusahaan tersebut 

menambah keyakinan Peneliti bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang 

“baik”, dalam arti perusahaan yang bertanggung jawab. Hal tersebut membuat 

Peneliti yakin bahwa perusahaan juga bertanggung jawab atas kelestarian ling-

kungan dan kelangsungan hidup komunitas sosialnya.  

Dan alangkah terkejutnya ketika Peneliti tidak menemukan satu pun laporan 

CSR perusahaan. Laporan CSR pada umumnya dalam format laporan mandiri 

(biasanya dalam bentuk laporan CSR) maupun menjadi satu dengan laporan 

tahunannya. Dalam kasus ini, yang diketemukan hanyalah laporan tahunan per-
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usahaan. Tidak ditemukan satu pun pengungkapan CSR dalam laporan tahunan 

perusahaan. Yang ada hanyalah laporan tahunan perusahaan, yang mana laporan 

tersebut justru menggambarkan kondisi keuangan perusahaan beserta prospek per-

usahaan di masa mendatang yang diukur dengan kinerja keuangannya. 

Oleh karenanya, Peneliti berusaha mencari jawaban melalui informan kunci, 

yakni Bapak Amir, seorang pensiunan perusahaan di tahun 2008 dengan jabatan 

terakhirnya adalah Sekretaris Perusahaan. Sebagai seorang Corporate Secretary/-

Sekretaris Perusahaan, tentunya logis bila Beliau seharusnya memiliki pengetahuan 

dan wawasan yang mendalam tentang perusahaan. Ketika Peneliti menanyakan 

perihal tidak adanya laporan CSR yang dipublikasikan, Beliau hanya menjawab 

singkat, yakni: 

“Waktu saya belum pensiun, belum ada kebijakan untuk itu (melaporkan CSR 
perusahaan), mas. Yang ada cuma (laporan) keuangannya saja. Itu pun karena 
ada aturan. Nggak tahu kalau sekarang, mas.” 

Ketika Peneliti menanyakan perihal tidak adanya kebijakan untuk melaporkan 

CSR, Beliau pun mengaku tidak tahu. Beliau menjelaskan bahwa jika perusahaan 

memutuskan untuk membuat suatu pernyataan atau laporan tertentu kepada publik, 

tentunya ada prosedur yang mengatur. Prosedur itu dimulai dengan memahami 

permasalahan yang terjadi, kemudian dianalisis untuk mengetahui dampak dari 

keputusan yang akan diambil. Hasilnya merupakan kebijakan perusahaan dalam hal 

tertentu. Berdasarkan penjelasan Beliau tersebut, tentunya seacara logis jika per-

usahaan belum memiliki kebijakan untuk melaporkan CSR, maka dapat diartikan 

bahwa perusahaan tidak menganggap pelaporan CSR sebagai suatu permasalahan.  

Tidak adanya kebijakan melaporkan CSR menunjukkan perusahaan belum 

memahami arti penting pengungkapan CSR yang telah dipraktikkannya. Dengan 

tidak adanya kebijakan untuk mengungkapkan CSR, maka logis bila tidak ada 

laporan CSR. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum me-

mahami arti penting pengungkapan CSR sebagai suatu kebutuhan stakeholder saat 

ini. Sayangnya, Beliau tidak memberikan respon yang bagus. Seperti yang dikutip 

dari Beliau sebagai berikut: 
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“Ah, apa ya penting-penting banget laporan (CSR) itu, mas? Justru yang 
penting itu mas, (laporan) keuangan (perusahaan). kalau (perusahaan) nggak 
melaporkan, wah ya bisa berabe (bermasalah), mas.” 

Apa yang disampaiakan oleh Beliau tersebut menunjukkan bahwa laporan 

CSR bukanlah suatu hal yang penting. Dapat dipahami bahwa perusahaan masih 

berorientasi pada kepentingan shareholder, bukannya pada kepentingan stakeholder 

secara menyeluruh. Laporan CSR masih dianggap sebagai laporan tambahan yang 

bersifat sukarela. Dalam arti bahwa laporan CSR merupakan wujud kepedulian per-

usahaan atas kepentingan stakeholder secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa laporan CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk meng-

ungkapkan informasi mengenai CSR kepada seluruh stakeholder atas dasar 

kesadaran diri. 

Ada satu hal yang menarik dalam wawancara dengan Bapak Amir ketika Pe-

neliti menanyakan alasan tidak adanya laporan CSR, yakni pernyataan Bapak Amir 

bahwa laporan keuangan perusahaan telah menunjukkan CSR yang sesungguhnya.  

“Sebetulnya kalo dipikir-pikir mas, laporan keuangan itu sudah menunjukkan 
tanggung jawab yang sesungguhnya lho, termasuk tanggung jawab yang seperti 
mas bilang tadi”. 

Pernyataan Bapak Amir tersebut mengundang pertanyaan yang lebih men-

dalam, yakni bagaimana sebuah laporan keuangan sudah menunjukkan CSR per-

usahaan. Akan tetapi, Bapak Amir hanya menjawab sebagai berikut: 

“Lha, apa mas kira perusahaan bayar gaji karyawan itu bukan tanggung jawab? 
Apa dipikir perusahaan ngasih fasilitas kesehatan ke karyawan itu juga bukan 
tanggung jawab? Kan sudah pasti untuk itu semua butuh duit dan semua duit 
yang keluar harus dilaporkan (dalam laporan keuangan)  toh”. 

Dari penuturan Bapak Amir tersebut, dapat dipahami bahwa Bapak Amir me-

mandang CSR merupakan bentuk pengorbanan perusahaan yang diukur dengan 

materi, dalam hal ini adalah uang. Logis bila perusahaan memperlakukan CSR se-

bagai biaya atau beban, yang dapat mengurangi laba perusahaan. Jika perusahaan 

memandang laporan keuangan sudah menunjukkan CSR, maka harus dikaji lebih 

mendalam bagaimana laporan keuangan telah menunjukkan CSR perusahaan.  
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Tabel 4.1 
Informasi dalam Laporan Keuangan telah menunjukkan CSR perusahaan? 

 2008  2008 
NERACA 
Aktiva 

Aktiva Lancar 
Kas dan setara kas  
Investasi jangka pendek  
Piutang usaha  
Piutang lain-lain  
Persediaan  
Uang muka pembelian  
Biaya dibayar di muka  
Taksiran tagihan pajak penghasilan  

Jumlah Aktiva Lancar  
Aktiva Tidak Lancar 

Aktiva tetap - setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan  
Aktiva pajak tangguhan - bersih  
Taksiran tagihan pajak penghasilan  
Aktiva lain – lain  

Jumlah Aktiva Tidak Lancar  
Jumlah Aktiva 

 

 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 

Kewajiban Dan Ekuitas 
Kewajiban Lancar 

Pinjaman jangka pendek dan cerukan  
Hutang usaha  
Hutang lain-lain  
Biaya masih harus dibayar  
Hutang pajak  
Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun 
Hutang bank  
Sewa guna usaha  
Hutang restrukturisasi  
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa  

Jumlah Kewajiban Lancar  
Kewajiban Tidak Lancar 

Kewajiban pajak tangguhan - bersih  
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh 
tempo dalam satu tahun 
Hutang bank  
Sewa guna usaha   
Hutang restrukrurisasi  
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
Kewajiban imbalan kerja  
Uang jaminan distributor  

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 
Ekuitas 

Modal saham - nilai nominal Rp500 per saham 16 
Modal dasar - 600.000.000 saham 
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 301.000.000 aham  
Selisih penilaian kembali aktiva tetap  
Defisit  

Jumlah Ekuitas  
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Sumber: PT. Mutiara Langit, Tbk – 2008 

Tabel 4.2 
Informasi dalam Laporan Keuangan telah menunjukkan CSR perusahaan? 

 2008 
LAPORAN LABA RUGI 
Penjualan Bersih  
Beban Pokok Penjualan  
Laba Kotor  
Beban Usaha  

Penjualan  
Umum dan administrasi  
Jumlah Beban Usaha 

Laba (Rugi) Usaha  
Penghasilan (Beban) Lain-Lain 

Penghasilan bunga  
Beban sewa  
Beban bank  
Beban bunga  
Rugi selisih kurs – bersih  
Laba penjualan aktiva tetap  
Lain-lain - bersih  
Beban lain-lain - Bersih  

Rugi Sebelum Manfaat (Beban) 
Pajak Penghasilan  
Manfaat (Beban) Pajak 
Penghasilan  

Kini  
Tangguhan  
Bersih 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
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Sumber: PT. Mutiara Langit, Tbk – 2008  

Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan 

hanya menunjukkan peraihan laba perusahaan dalam suatu periode serta memper-

lihatkan harta dan ekuitas yang dimiliki, sehingga belum dapat menggambarkan 

CSR secara jelas. Hal ini terlihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Dalam Tabel 4.1 dan 

Tabel 4.2, tidak ada gambaran bagaimana laporan keuangan perusahaan menunjuk-

kan CSR perusahaan. Yang ada hanyalah akun-akun yang justru menggambarkan 

kondisi keuangan. Laporan keuangan hanya sebatas gambaran kinerja keuangan 

perusahaan yang diinterpretasikan perolehan laba dalam satu periode. Namun, 

informasi dalam laporan keuangan perusahaan secara tidak langsung menunjukkan 

bahwa perusahaan telah menjalankan CSRnya.  

Tabel 4.3 
Tanggung jawab perusahaan untuk memberikan upah yang memadai bagi karyawannya. 

 
2006 2007 2008 

    
Upah Buruh Langsung 
Gaji dan Upah Karyawan 
Komisi Penjualan 

38.169.857.173 
4.081.367.144 

155.976.611 

25.501.904.165 
3.552.985.903 

- 

28.916.773.227 
2.898.534.687 

- 
Sumber: PT. Mutiara Langit, Tbk – 2006, 2007, 2008  

Pandangan Bapak Amir bahwa laporan keuangan perusahaan telah meng-

gambarkan CSRyang sesungguhnya tidaklah tepat. Berdasarkan realita yang diper-

oleh bahwa laporan keuangan perusahaan ternyata tidak mampu menggambarkan 

CSR perusahaan, namun laporan keuangan perusahaan ternyata mengandung CSR 

perusahaan. CSR yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan tercermin 

dalam biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan CSRnya ter-

sebut. Oleh akuntansi, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan akan diakui dan di-

catat sebagai beban. Dengan diakui dan dicatat sebagai beban, maka biaya atas 

CSR akan digunakan sebagai pengurang pendapatan. Hasil pengurangan tersebut 

akan menentukan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dan akan digunakan 

dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan yang telah 

dihitung akan dibayarkan kepada pemerintah, sedangkan sisa laba yang telah 

dikurangi pajak akan dibayarkan kepada pemilik dalam bentuk deviden. 
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Berdasarkan fenomena pelaporan CSR perusahaan, diperoleh gambaran 

bahwa perusahaan belum mengungkapkan CSR dalam suatu laporan CSR per-

usahaan. informasi mengenai CSRsebenarnya dapat dicantumkan dalam laporan 

tahunan perusahaan atau dibuat terpisah dalam suatu laporan mandiri. Akan tetapi, 

belum adanya kebijakan perusahaan sendiri untuk melaporkan CSR menjadikan 

dasar bagi perusahaan untuk belum mengungkapkan CSR perusahaan. Dapat di-

pahami bahwa CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai 

imbal balik atas keberadaan dan aktifitas perusahaan di tengah komunitas sosial. 

Selain itu, informasi dalam laporan keuangan perusahaan tidak secara jelas meng-

gambarkan CSR yang sesungguhnya. Informasi keuangan perusahaan tidak cukup 

menggambarkan CSR perusahaan, sehingga perlu diungkapkan informasi non-ke-

uangan sebagai pendukung pengungkapan CSR.  

Dalam laporan tahunan perusahaan, informasi yang diungkapkan hanyalah 

informasi keuangan perusahaan. Tidak terungkap informasi lainnya yang bersifat 

non-keuangan, seperti kebijakan perusahaan atas pengelolaan dan pemberdayaan 

karyawan, kebijakan perusahaan dalam pengelolaan limbah produksi, kebijakan per-

usahaan dalam hal pelestarian lingkungan serta kebijakan perusahaan terhadap 

masyarakat sekitar. Informasi keuangan telah menggambarkan tanggung jawab 

perusahaan yang sesungguhnya ternyata sama sekali tidak menunjukkan apa dan 

bagaimana perusahaan melaksanakan CSR.  

Dapat dipahami bahwasanya informasi keuangan yang dianggap sebagai 

pertanggung jawaban manajemen perusahaan terhadap para stakeholder, ternyata 

belum mampu menggambarkan CSR perusahaan. Dengan belum adanya gambaran 

tersebut, para pengguna laporan keuangan perusahaan akan merasa kesulitan 

dalam memahami CSR perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

dikatakan sudah mencerminkan CSR tidak dapat dibuktikan secara logis maupun 

secara riil. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya akun-akun dalam laporan 

keuangan yang menginterpretasikan secara jelas praktik CSR perusahaan. 
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Terlebih dengan adanya pendapat Bapak Amir bahwa pengungkapan atas 

CSR merupakan sikap resmi karena menyangkut pembentukan citra perusahaan di 

mata publik sehingga diperlukan suatu kebijakan yang mengatur dan kebijakan 

tersebut merupakan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan cukup me-

narik. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa CSR diasosiasikan 

dengan citra perusahaan di masyarakat. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkin-

an jika perusahaan melaporkan CSR, maka informasi yang diungkapkan dan 

disajikan adalah informasi yang dapat memoles citra perusahaan di mata publik. 

Pemahaman akan arti penting pelaporan CSR merupakan awal yang bagus 

dalam menjalankan bisnis yang etis, namun juga perlu diungkapkan kepada stake-

holder. Perlu dipahami bahwa CSR merupakan suatu kewajiban yang harus di-

laksanakan oleh setiap perusahaan, bukan sebagai wujud kebaikan hati perusahaan 

terhadap stakeholder. Pengungkapan informasi keuangan belum secara jelas meng-

gambarkan CSR perusahaan, walaupun secara tidak langsung perusahaan telah 

menjalankan praktik CSR. Berdasarkan fenomena pelaporan CSR perusahaan, 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum memahami arti penting pengungkapan 

CSR perusahaan. arti penting bahwa pelaporan CSR dapat digunakan suatu lang-

kah atau cara atau strategi dalam mencapai tujuan utama perusahaan (yakni laba) 

dan keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, pelaporan 

CSR dapat digunakan sebagai suatu langkah pencapaian tujuan perusahaan dan 

mempertahankan keberadaannya di masa mendatang. 

4.3 Menelusuri Praktik CSR dalam Ketiadaan Laporan CSR 

Untuk dapat mengungkapkan bagaimana perusahaan menangani limbahnya, 

Peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Amir. Dalam wawancara dengan 

Beliau, terungkap bahwa perusahaan telah lama melakukan tanggung jawabnya ter-

hadap lingkungan, bahkan telah ada sebelum Beliau bekerja di perusahaan. Beliau 

mencontohkan pengelolaan limbah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab per-

usahaan terhadap lingkungan. Dalam memproduksi barang, tentunya terdapat 
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limbah yang dihasilkan aktifitas memproduksi barang tersebut. Oleh perusahaan, 

limbah tersebut kemudian diolah lebih lanjut. Sayangnya, Bapak Amir mengaku tidak 

tahu detailnya bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan limbah tersebut. 

Seperti yang Peneliti kutip dari Beliau sebagai berikut: 

“Kalau tanggung jawab seperti yang mas bilang itu, perusahaan sudah lama 
melakukannya. Pertama kali saya kerja di perusahaan sampai saya pensiun, 
sudah ada yang seperti itu. Contohnya mas, limbah. Sudah ada itu pengelolaan 
limbah.. Caranya (pengelolaan limbah) itu bagaimana, saya ndak tahu detilnya.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh Cak Ri, seorang karyawan perusahaan 

bagian produksi. Beliau menjelaskan bahwa aktifitas produksi yang dilakukan per-

usahaan sudah pasti menghasilkan limbah. Adapun limbah yang dihasilkan tersebut 

berupa limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat, cukup mudah diolah lebih 

lanjut. Akan tetapi, untuk limbah cair, perusahaan mengalami kesulitan untuk meng-

olah limbah cair tersebut. Hal ini dikarenakan, perusahaan belum memiliki teknologi 

yang memadai untuk mengolah limbah cair lebih lanjut.  

Seperti halnya Bapak Amir, Cak Ri juga mengaku tidak tahu bagaimana per-

usahaan mengolah limbah tersebut. Cak Ri mengaku pengetahuan umum mengenai 

limbah diperoleh dari pelatihan kerja, dan tidak dijelaskan bagaimana perusahaan 

mengolah limbah tersebut. Berdasarkan penuturan Bapak Amir dan Cak Ri tersebut, 

dapat dipahami bahwa perusahaan telah berupaya untuk mengolah limbahnya. Per-

usahaan mengalami kesulitan ketika mengolah limbah cairnya. Jika limbah cair ter-

sebut sulit untuk diolah, lantas, bagaimana tindakan perusahaan terhadap limbah 

cair tersebut? Jika perusahaan tidak dapat menindaklanjuti kesulitannya dalam 

mengolah limbah cair, maka tentunya akan menimbulkan spekulasi yang negatif. 

Namun sangat disayangkan sekali baik Bapak Amir dan Cak Ri tidak dapat men-

jelaskan bagaimana perusahaan menangani kedua jenis limbah tersebut. Adapun 

kesulitan yang dialami oleh perusahaan tersebut, merupakan dampak dari tidak 

dimilikinya teknologi yang mampu mengolah limbah cairnya tersebut.  

Dengan adanya aktifitas pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan, maka menimbulkan suatu pertanyaan, yakni, apa-
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kah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hanya berupa pengelolaan 

limbah? Bapak Amir mengatakan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap ling-

kungan tidak hanya pengelolaan limbah. Bapak Amir menjelaskan, perusahaan juga 

telah berupaya menciptakan lingkungan yang sehat di areal perusahaan. Ling-

kungan sehat yang dimaksudkan oleh Bapak Amir tersebut adalah lingkungan per-

usahaan yang bersih. Kemudian Bapak Amir menceritakan upaya-upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang sehat di areal 

perusahaan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan menurut 

Bapak Amir adalah menjamin kebersihan ruangan setiap akan melakukan dan setiap 

selesai melakukan aktifitas. Selain itu, perusahaan juga menyediakan peralatan dan 

perlengkapan kebersihan yang memadai di setiap ruangan serta membuat aturan 

yang mewajibkan siapa pun yang berada dalam ruangan tersebut untuk membersih-

kan kotoran jika mengetahui ruangan tersebut kotor.  

Hal senada juga diungkapkan oleh Cak Ri, Beliau mengatakan bahwa per-

usahaan menerapkan disiplin yang ketat dalam hal kebersihan. Disiplin tersebut be-

rupa menjaga kebersihan pada saat akan melakukan dan setelah selesai melakukan 

pekerjaan. Cak Ri mengemukakan bahwa dirinya merasa areal perusahaan selama 

ini bersih dan bebas dari kotoran. Seperti halnya dengan Bapak Amir, Cak Ri juga 

merasa nyaman berada di areal perusahaan. Seperti yang Peneliti kutip dari Beliau 

sebagai berikut: 

“Biasanya saya sama teman-teman yang lain bersih-bersih sebelum dan 
selesai bekerja. Semua ruangan harus selalu dalam keadaan bersih, mas. 
Makanya ada tempat sampah, serok sama sapu di setiap ruangan. Siapa pun 
yang tahu itu kotor, harus segera dibersihkan. Itu sudah aturannya, mas. Kalau 
menurut saya, lingkungan dalam pabrik itu bersih kok mas.” 

Kemudian Cak Ri menceritakan bagaimana dirinya dan rekan-rekan kerjanya 

yang lain harus membersihkan ruangan kerjanya. Tujuannya adalah, agar kotoran-

kotoran serta debu tidak mengganggu proses produksi. Dan selama proses produksi 

berlangsung, Cak Ri beserta rekan-rekan kerjanya juga harus memastikan agar 

tidak ada satu pun kotoran yang timbul. Begitu pula ketika selesai bekerja, Cak Ri 

dan rekan-rekannya juga harus membersihkan kembali ruangan kerjanya. Kegiatan 
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bersih-bersih yang dilakukan oleh Cak Ri bersama rekan-rekan kerjanya tersebut 

merupakan disiplin kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan harus dilakukan 

oleh semua karyawan. Disiplin kerja tersebut menurut Peneliti akan dapat mencipta-

kan etos kerja yang bagus bagi karyawan untuk selalu menjaga kebersihan 

lingkungan kerjanya. Tujuannya adalah tak lain adalah untuk membiasakan diri pada 

setiap karyawan perusahaan agar selalu bertanggung jawab atas kesehatan 

lingkungan. Llingkungan yang bersih dan sehat mampu menciptakan kenyamanan 

dalam bekerja. Rasa nyaman dalam bekerja akan dapat meningkatkan semangat 

kerja pada karyawannya.  

Berdasarkan pendapat Bapak Amir dan Cak Ri tersebut, dapat dipahami 

bahwa perusahaan telah menyadari akan arti penting menjaga kebersihan. 

Peraturan mengenai kebersihan lingkungan yang dibuat dan diterapkan oleh 

perusahaan tersebut bertujuan agar semua karyawan perusahaan terbiasa untuk se-

lalu menjaga kebersihan lingkungannya. Dengan terbiasa selalu menjaga kebersih-

an lingkungan, maka akan menciptakan kesadaran bagi karyawan akan arti penting 

dari lingkungan yang bersih.  

Selain tanggung jawab terhadap lingkungan, Zeghal dan Ahmed (1990) 

mengindentifikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap sumberdaya manusia 

yang meliputi aktifitas kepentingan karyawan sebagai sumber daya manusia bagi 

perusahaan maupun aktifitas di dalam suatu komunitas. Sedangkan GRI (2002) 

menekankan aspek praktik ketenagakerjaan, meliputi pekerjaan yang dilakukan, ke-

sehatan dan keselamatan kerja, hubungan manajemen dan pekerja, pelatihan dan 

pendidikan, serta keanekaragaman dan peluang. Hill, et.al (2003), mengklasifikasi-

kan tanggung jawab perusahaan terhadap sumberdaya manusia dengan mengelom-

pokkannya pada dua kategori, yakni Embraces diversity dan Employer of choice. 

Embraces diversity dipahami bahwa keanekaragaman masyarakat dalam perusaha-

an dapat menciptakan kekuatan kerja yang dipercaya dapat memberikan dampak 

yang baik bagi perusahaan tersebut. Sedangkan Employer of choice dipahami 
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bahwa perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan-

nya untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tersebut.  

Dalam hal pemberian upah kepada tenaga kerjanya, perusahaan memiliki ke-

wajiban untuk memberikan upah sesuai dengan kompetensi, jabatan, golongan, 

masa kerja dan pendidikan dari tenanga kerjanya dan upah tersebut tidak boleh 

lebih rendah dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan ini mengatur tanggung jawab perusahaan dalam 

memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama, perlindungan kerja terhadap 

tenaga kerjanya, menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta mem-

berikan upah yang sesuai guna menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya. 

Tidak terkecuali PT. Mutiara Langit, Tbk sebagai perusahaan manufaktur 

yang telah go public, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi peratur-

an dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan, sebagai-

mana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena-

nya, perlu diungkapkan bagaimana perusahaan berusaha memberikan kesejahtera-

an kepada karyawannya sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap te-

naga kerja yang dimilikinya. Untuk itu, Peneliti mewawancarai beberapa orang yang 

pernah atau masih bekerja di perusahaan. 

Adalah Bapak Amir merupakan informan pertama yang Peneliti wawancarai 

perihal usaha perusahaan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. 

Beliau menceritakan kepada Peneliti, bahwa perusahaan telah berupaya mem-

berikan kesejahteraan yang layak kepada seluruh karyawannya. Hal pertama yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan gaji yang sesuai dengan UMR serta 

ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Pemberian gaji oleh perusahaan menurut 

Bapak Amir, disesuaikan dengan standar minimal dari UMR, serta didasarkan pada 

jabatan, lama bekerja, tingkat pendidikan serta prestasi yang diraih. Adapun tun-

jangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan pada umumnya ke seluruh karya-

wan adalah tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, serta uang 

makan. Khusus uang makan, Bapak Amir menjeaskan bahwa uang makan tidak di-
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berikan dalam bentuk nominal rupiah, namun diberikan dalam bentuk fisik, yakni 

nasi beserta lauk pauk yang diberikan pada saat jam makan. Seperti yang Peneliti 

kutip dari Beliau sebagai berikut: 

“Sudah pasti (perusahaan) memikirkan hal itu (kesejahteraan karyawan), mas. 
Contohnya saya ini, dapat gaji ya sekalian tunjangannya. Tunjangannya itu 
banyak mas, ada tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan sama itu THR. Saya aja 
waktu pensiun mas, dikasih (diberi) itu pesangon. Pesangon itu saya gunakan 
buat (untuk) bangun rumah, sama pergi haji.” 

Lain cerita Bapak Amir, lain pula cerita Cak Ri. Sebagai karyawan biasa, 

tentunya pendapatan Cak Ri dari bekerja di perusahaan tidaklah sebesar pendapat-

an yang diterima oleh Bapak Amir. Namun, Beliau mensyukuri berapa pun pen-

dapatan yang diterimanya dari perusahaan. Adapun pendapatan yang diterima oleh 

Cak Ri adalah berupa gaji plus tunjangan-tunjangannya. Tunjangan yang diterima 

oleh Cak Ri berupa tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya serta uang makan. 

Untuk uang makan, seperti yang telah diceritakan oleh Bapak Amir, uang makan ter-

sebut tidak diberikan dalam bentuk nominal rupiah, namun diberikan dalam bentuk 

fisik, yakni nasi beserta lauk pauk yang diberikan pada saat jam makan. Seperti 

yang Peneliti kutip dari Beliau sebagai berikut: 

““Kalau bayaran (gaji), saya tidak masalah, mas. Alhamdulilah, cukup buat istri 
sama sekolah anak-anak.” 

Lain cerita Bapak Amir dan Cak Ri, lain pula cerita Bapak Roni, seorang 

karyawan bagian pemasaran. Beliau merasa bahwa pendapatan yang diterimanya 

terbilang kecil untuk membiayai hidup di Surabaya. Walaupun pendapatannya ter-

bilang kecil, namun Bapak Roni berusaha untuk menerimanya dengan lapang dada 

dan berusaha mengelola keuangannya dengan baik. Seperti yang Peneliti kutip dari 

Beliau sebagai berikut: 

“Ya kurang mas (gaji) segitu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Cukup tidak 
cukup ya dicukup-cukupkan”. 

Walaupun gaji yang diterimanya itu kecil, Bapak Roni justru berusaha berpikir 

positif dalam memandang arti kesejahteraan. Dalam hal kesejahteraan, Beliau ber-

pendapat bahwa yang terpenting bukanlah besar kecilnya gaji yang diterimanya, 

namun cukup atau tidaknya gaji tersebut dikelola untuk menjamin kehidupannya. 
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Bapak Roni menceritakan bahwa walaupun gaji yang diterimanya itu tidak seberapa, 

namun dirinya bisa membiayai kuliah anak pertamanya. Begitu pula ketika anak 

bungsunya sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar, 

dirinya sangat terbantu dengan jaminan kesehatan yang hanya dibayarkan se-

tengahnya oleh perusahaan. Walau merasa kurang cukup dengan besaran nilai gaji 

dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, Bapak Roni mengaku cukup puas 

dengan usaha perusahaan dalam menjamin kesejahteraan karyawannya. 

Perasaan cukup atas gaji dan upah serta tunjangan-tunjangan yang diterima 

oleh Bapak Amir, Cak Ri, dan Bapak Roni tersebut menggambarkan kepuasan 

karyawan atas usaha perusahaan dalam menjamin kesejahteraan karyawannya. 

Gambaran kepuasan karyawan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah 

berhasil menjamin kesejahteraan karyawannya. Oleh karenanya, pemberian gaji be-

serta tunjangan yang layak kepada seluruh karyawannya merupakan upaya 

perusahaan untuk menjamin kesejahteraan karyawan oleh perusahaan. Dengan 

demikian, upaya perusahaan menjamin kesejahteraan karyawan oleh perusahaan 

tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu wujud praktik CSR. 

Dengan adanya perasaan cukup atas pendapatan yang diterima oleh Bapak 

Amir, Cak Ri dan Bapak Roni tersebut, membuat Peneliti berpikir tentang kesejah-

teraan itu sendiri. Yakni, bagaimanakah seseorang karyawan dapat dikatakan sejah-

tera dengan pendapatan yang diperoleh dari perusahaan? Bagaimana perusahaan 

dapat memberikan kesejahteraan yang sesungguhnya kepada karyawannya? Me-

nurut Bapak Amir, sejahtera atau tidak seorang karyawan terhadap pendapatannya 

yang diberikan oleh perusahaan, tergantung pada bagaimana karyawan tersebut 

mengelola keuangannya.  

Hal senada juga dikemukakan oleh Cak Ri. Menurut Cak Ri, walaupun pen-

dapatannya tersebut terbilang kecil untuk ukuran kota Surabaya, namun dirinya me-

rasa cukup dan tidak kekurangan apapun. Dirinya tidak pernah mengeluhkan 

besaran nominal dari pendapatannya tersebut. Bahkan dirinya merasa bersyukur 

bisa terkumpul tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Oleh karenanya, 
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menurut Cak Ri, sejahtera atau tidak seorang karyawan dengan pendapatan yang 

diberikan oleh perusahaan tergantung pada pengelolaan keuangan oleh karyawan 

itu sendiri.  

Begitu pula halnya dengan Bapak Roni. Menurut Bapak Roni, kesejahteraan 

karyawan sebenarnya tidak dinilai dari besaran jumlah uang yang diberikan per-

usahaan kepada karyawannya. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan setiap karya-

wan berbeda-beda. Oleh karenanya, Bapak Roni berpendapat bahwa pendapatan 

karyawan tidak bisa menjadi tolok ukur kesejahteraan karyawan. Namun, besaran 

pendapatan karyawan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk berusaha 

menjamin kesejahteraan karyawannya.  

Pendapat Bapak Amir, Cak Ri dan Bapak Roni tersebut merupakan inter-

pretasi atas pendapatan yang diperoleh dari perusahaan berupa gaji beserta 

tunjangan-tunjangannya. Akan tetapi, menurut Bapak Amir, Cak Ri dan Bapak Roni, 

gaji dan tunjangan-tunjangan tersebut tidak menjamin kesejahteraan karyawannya. 

Sejahtera atau tidak seorang karyawan dengan pendapatan yang diterimanya dari 

perusahaan bergantung bagaimana karyawan tersebut mengelola keuangannya. 

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pemberian gaji beserta tunjangan-tun-

jangannya kepada karyawannya oleh perusahaan tidak menjamin kesejahteraan 

karyawannya, namun merupakan batasan minimal dari kesejahteraan yang layak 

kepada karyawannya. Hal ini dikarenakan belum ada tolok ukur yang tepat yang 

mampu mengukur secara akurat kesejahteraan karyawan. 

Terlebih dengan statusnya sebagai perusahaan manufaktur, yang secara 

logis dalam setiap operasionalnya menggunakan mesin dan teknologi, maka se-

harusnya perusahaan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja bagi karyawan. 

Tentunya hal tersebut perlu untuk dieksplorasi lebih mendalam. Adalah Cak Ri, 

karyawan bagian produksi, yang kesehariannya dalam bekerja Beliau akan 

bersinggungan dengan aspek keselamatan kerja. Cak Ri berpendapat bahwa 

perusahaan telah berupaya untuk menjamin keselamatan kerja kepada seluruh 

karyawan, khususnya karyawan bagian produksi. Cak Ri kemudian menuturkan 
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ketika dirinya pertama kali bekerja di perusahaan. Selama satu bulan penuh, Cak Ri 

harus mempelajari tata cara kerja bagian produksi, apa yang harus dilakukan dan 

apa yang tidak boleh dilakukan sebagai karyawan produksi, mekanisme kerja 

masing-masing mesin, perawatan dan pemeliharaan mesin-mesin produksi, 

informasi mengenai keselamatan kerja, serta bagaimana menangani kecelakaan 

kerja. Seperti yang Peneliti kutip dari Beliau sebagai berikut: 

“Sudah ada itu (keselamatan kerja) mas. Saya waktu pertama kali kerja di pabrik 
ya diberi latihan dulu, itu hampir sebulan. Ya itu latihannya, tata cara kerja, aturan 
produksi, cara kerja masin-mesinnya, cara merawat mesin, juga dikasih tahu 
tentang keselamatan kerja sama cara menangani kecelakaan kerja.” 

Penuturan Cak Ri tersebut menggambarkan perusahaan telah berupaya 

untuk memberikan pelatihan kerja serta memberikan informasi mengenai keselamat-

an kerja. upaya perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian 

perusahaan terhadap keselamatan kerja karyawannya. Apa yang Peneliti tanyakan 

kepada Cak Ri tersebut sebelumnya pernah Peneliti tanyakan kepada Bapak Amir. 

Sebagai seorang Corporate Secretary atau Sekeretaris Perusahaan, Beliau tentunya 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keselamatan kerja karyawannya. 

Beliau mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerapkan keselamatan kerja 

yang memadai kepada semua karyawannya. Adapun motivasi perusahaan me-

nerapkan keselamatan kerja yang memadai kepada semua karyawannya adalah se-

mata-mata memenuhi peraturan mengenai keselamatan kerja. Namun sayangnya, 

Bapak Amir tidak mengetahui detail peraturan tersebut.  

Keselamatan kerja yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawannya 

bertujuan melindungi karyawan atas hak keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaan. Keselamatan kerja tersebut memberikan manfaat untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi, menjamin keselamatan setiap 

orang lain yang berada ditempat kerja, sumber produksi dipelihara dan diperguna-

kan secara aman dan efisien. Perlindungan keselamatan karyawan mewujudkan 

produktifitas yang optimal. Pencegahan kecelakaan kerja melalui upaya menjamin 
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keselamatan kerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab perusahaan atas 

kondisi kerja yang selamat.  

Namun, tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada lingkungan dan 

karyawannya semata. Tanggung jawab perusahaan juga mencakup pada produk 

dan konsumennya. Zeghal dan Ahmed (1990) mengindentifikasikan tanggung jawab 

perusahaan terhadap produk dan konsumen pada aspek produk, dimana produk 

yang dihasilkan harus aman untuk digunakan oleh konsumen, tingkat polusi yang 

rendah, serta lainnya. GRI (2002) mengklasifikasikan tanggung jawab produk dan 

konsumen pada keselamatan dan kesehatan penggunaan produk oleh konsumen, 

produksi barang dan pelayanan jasa, promosi yang wajar, serta menghormati privasi 

konsumen. Banyak perusahaan mengandalkan kepuasan konsumen sebagai jamin-

an keberhasilan di kemudian hari tetapi kemudian kecewa mendapati bahwa kon-

sumennya yang merasa puas dapat membeli produk pesaing tanpa ragu-ragu. Saat 

ini perusahaan berusaha membuat para konsumen tersebut loyal kepada produk 

mereka. Oleh sebab itu, kepuasan konsumen harus disertai dengan loyalitas kon-

sumen. Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif jadi semakin 

lama loyalitas seorang konsumen, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan 

dari seorang konsumen.  

Sebagai perusahaan manufaktur, jelas bahwa kegiatan utama PT. Mutiara 

Langit, Tbk adalah menghasilkan barang. Oleh karenanya, barang yang di-

hasilkannya tersebut haruslah aman untuk digunakan oleh penggunanya (dalam hal 

ini adalah konsumen), dalam arti tidak membahayakan keselamatan penggunannya. 

Untuk itu, logis bila produk yang dihasilkan perusahaan harus sesuai dengan 

standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Bapak Amir menceritakan bahwa 

perusahaan sejak awal berdiri, telah menetapkan dan menerapkan standar mutu 

bagi produksinya. Menurut beliau, standar mutu yang ditetapkan dan diterapkan oleh 

perusahaan bertujuan untuk menciptakan produk yang berkualitas serta mampu 

bersaing dalam kancah persaingan produk rumah tangga. Kualitas produk menurut 
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beliau, produk tersebut harus memiliki nilai lebih, berumur panjang, murah dari segi 

harga, ergonomis dalam penggunaan serta aman untuk digunakan oleh pengguna.  

Bapak Amir juga menambahkan bahwa dengan menjaga kualitas produk, 

perusahaan akan mampu menjaga kepercayaan konsumen atas kualitas produk. 

Dengan menjaga kualitas produk, menurut Bapak Amir, memberikan keuntungan 

bagi perusahaan, yakni bertambahnya jumlah konsumen. Bapak Amir menceritakan 

bahwa jumlah konsumen, baik konsumen domestik dan konsumen di luar negeri 

mengalami peningkatan. Bapak Amir juga menceritakan bahwa perusahaan pernah 

melakukan survey terhadap konsumennya melalui departemen pemasarannya. 

Berdasarkan hasil survey tersebut, kualitas produk menempati posisi pertama ke-

puasan konsumen. Posisi kedua diisi dengan harga serta pelayanan konsumen oleh 

perusahaan menempati posisi ketiga. Senada dengan hasil survey tersebut, Bapak 

Roni mengungkapkan bahwa konsumennya rata-rata menyukai kualitas produk per-

usahaan, serta pelayanan yang memuaskan.  

Penuturan Bapak Roni tersebut merupakan gambaran dari kepuasan konsu-

men. Konsumen puas dengan kualitas produk perusahaan serta pelayanan yang di-

berikan oleh perusahaan. Penuturan Bapak Roni ini tentunya sesuai dengan hasil 

survey yang pernah dilakukan perusahaan serta pendapat Bapak Amir. Dengan ada-

nya usaha menjaga kualitas produk serta memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada konsumen maka akan meningkatkan jumlah konsumen. Meningkatnya 

jumlah konsumen merupakan interpretasi atas meningkatnya kepercayaan 

konsumen terhadap produk perusahaan serta pelayanan yang memuaskan kepada 

konsumennya.  

Bapak Roni menceritakan bahwa dirinya sebagai agen pemasaran perusaha-

an berupaya untuk menjaga hubungannya dengan para konsumennya. Dengan 

menjaga hubungannya terhadap konsumen, maka jumlah konsumen yang dimiliki 

Bapak Roni mengalami peningkatan setiap bulannya. Peningkatan jumlah konsumen 

tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen atas produk konsumen 

semakin meningkat. Oleh karena kepercayaan konsumen terhadap produk dan pela-
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yanan perusahaan meningkat, maka dapat dikatakan sebagai suatu bentuk ke-

pedulian perusahaan terhadap produk dan konsumennya. Akan tetapi, meningkat-

nya kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan tidak didasarkan hanya 

pada menjaga hubungan baik dengan konsumen semata. Namun, ada faktor 

lainnya, yaitu konsumen itu sendiri. Hal ini dikarenakan konsumen yang puas akan 

memberitahukan kepuasannya terhadap produk dan layanan perusahaan terhadap 

calon konsumen lainnya.  

Berdasarkan penuturan dari Bapak Amir dan Bapak Roni, maka dapat di-

pahami bahwa perusahaan berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mem-

pertahankan konsumen. Adapun sasaran perusahaan yaitu mendapatkan konsumen 

sebanyak-banyaknya untuk menikmati layanan jasa dan produk. Perusahaan yang 

mampu memahami keinginan konsumennya akan mampu bersaing di dunia bisnis. 

Oleh karenanya, kewajiban perusahaan terhadap konsumennya adalah perusahaan 

harus memberikan produk yang berkualitas kepada konsumennya. Tujuannya 

adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Produk yang berkualitas akan 

mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. 

 Dalam konteks CSR, tanggung jawab perusahaan yang terbesar adalah 

tanggung jawab terhadap komunitas sosialnya. Dalam suatu sesi wawancara 

dengan Bapak Amir, Beliau menceritakan upaya perusahaan untuk tidak 

mengganggu aktifitas masyarakat dengan sebagai berikut: 

“Waktu pertama kali saya kerja di sini (perusahaan), belum ada itu kampung -
kampung (pemukiman warga). Kan waktu itu sudah ada aturan ga boleh bangun 
pabrik dekat (tempat tinggal) warga. Jadi, pilih yang agak jauhan. Waktu itu, yang 
saya tahu cuma ada beberapa pabrik. Sekarang mas nya liat saja sendiri, pabrik 
pada berjejer gitu. Waktu pabrik-pabrik dibangun, banyak orang-orang pindah ke 
sini (sekitar perusahaan), bangun rumah terus kerja di pabrik-pabrik. Akhirnya ya 
jadi kampung-kampung itu mas.”. 

Dari cerita Bapak Amir tersebut, perusahaan telah berupaya untuk 

mengambil lokasi yang jauh dari penduduk dengan tujuan agar aktifitas perusahaan 

tidak mengganggu kelangsungan hidup penduduk. Akan tetapi, perkembangan 

perusahaan yang pesat juga menuntut konsekuensi bertambahnya jumlah karyawan 

perusahaan. Bertambahnya jumlah karyawan sebagai dampak berkembangnya per-



 

 66

usahaan melahirkan timbulnya pemukiman penduduk di sekitar perusahaan. Namun 

sungguh ironis, perusahaan dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya ternyata 

tidak berperan serta dalam membangun dan memberdayakan daerah warga sekitar 

mereka. Tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa perusahaan tidak ada peran 

serta perusahaan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dengan adanya pemukiman 

warga sekitar perusahaan, menuntut konsekuensi logis bagi perusahaan untuk ber-

tanggung jawab kepada warga sekitar perusahaan, sebagai bagian dari komunitas 

masyarakat. Timbulnya pemukiman warga yang disebabkan oleh bertambahnya 

jumlah karyawan perusahaan dapat digambarkan sebagai bentuk konsekuensi logis 

dari adanya keberadaan perusahaan sebagai kekuatan ekonomi. Warga yang 

tinggal di pemukiman sekitar perusahaan berharap dapat memperoleh manfaat dari 

kekuatan ekonomi yang dimiliki perusahaan. Harapan masyarakat tersebut 

merupakan interpretasi kebutuhan masyarakat akan keberadaan perusahaan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amir, diketahui bahwa pada 

awal perusahaan berdiri, perusahaan sudah berupaya berada jauh dari keramaian 

masyarakat sehingga diharapkan tidak mengganggu masyarakat. Namun, seiring 

dengan perkembangan jaman, membuat posisi perusahaan semakin dekat dengan 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah perusahaan yang 

berdiri sehingga menimbulkan konsekuensi meluasnya areal pemukiman, khususnya 

karyawan perusahaan. Dengan menerapkan pengelolaan limbah yang bagus, per-

usahaan berharap dampak yang timbul dari aktifitas perusahaan dapat diminimalisir.  

Yang sering dipermasalahkan masyarakat adalah peran serta perusahaan 

dalam pemberdayaan masyarakat sekitarta manfaat perusahaan dalam meningkat-

kan kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa 

warga setempat, seperti Ibu Umi (nama samaran), bahwa perusahaan selama ber-

diri kurang dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Selain itu, per-

usahaan juga dirasa kurang dapat memberayakan masyarakat setempat. Hal ini ter-

lihat pada saat perayaan HUT RI, hampir dapat dikatakan peran serta perusahaan 

tidak ada. Seperti yang diutarakan oleh Beliau sebagai berikut: 
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“Setahu saya, ndak pernah mereka (perusahaan) itu, mas.”. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Umar, bahwa perusahaan tidak 

sensitif dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga seringkali warga se-

tempat merasa perusahaan tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat setempat, khususnya kesejahteraan. Menanggapi tuntut-

an masyarakat sekitar tersebut, Bapak Amir berpendapat bahwa tanggung jawab 

perusahaan terhadap warga sekitar perusahaan adalah menjamin keselamatan 

warga yang tinggal di sekitar perusahaan dari pencemaran lingkungan. Menurut 

Beliau, perusahaan telah berupaya memberdayakan warga sekitar dengan me-

rekrutnya sebagai tenaga kerja di perusahaan, sesuai dengan tingkat pendidikan, 

keahlian dan pengalaman kerjanya. Bapak Amir menolak bahwa perusahaan tidak 

memberdayakan warga sekitar dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan warga se-

kitar. Seperti yang diutarakan oleh Beliau sebagai berikut: 

“Ah, kata siapa? Buktinya, banyak karyawan pabrik (perusahaan) yang tinggal di 
kampung-kampung itu mas. Lha wong Kepala Bagian aja rumahnya di kampung 
sebelahnya perusahaan itu.  ”. 

Dengan mendekatnya masyarakat ke areal sekitar perusahaan, maka logis 

jika terdapat hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar 

sebagai komunitas sosialnya. Perusahaan dengan kekuatan ekonominya mampu 

memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat sekitar sebagai wujud peran serta 

perusahaan dalam komunitas sosialnya. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat 

umum terhadap kepedulian perusahaan atas hak-hak publik, maka melahirkan 

tanggung jawab perusahaan untuk lebih peduli dengan hak-hak publik. Dengan ada-

nya kepedulian perusahaan terhadap hak publik, maka semakin mengukuhkan tang-

gung jawab perusahaan terhadap komunitas sosialnya. Dengan demikian, dapat di-

simpulkan bahwa timbulnya pemukiman warga di sekitar perusahaan yang disebab-

kan oleh bertambahnya jumlah karyawan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan 

tersebut diwujudkan dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan agar tidak 

mengganggu kelangsungan hidup komunitas sosialnya serta aktif berperan serta 

dalam kehidupan sosialnya sebagai bagian dari komunitas sosial.  
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4.4 Realita CSR dalam Sudut Pandang Hukum 

Adanya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam menciptakan lingkungan yang 

sehat untuk menjamin keberkangsungan hidup di masa mendatang. UU No. 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diartikan sebagai inter-

pretasi suatu kebutuhan yang mendesak dalam upaya menjaga keberlangsungan 

hidup di masa mendatang. Dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Peng-

elolaan Lingkungan Hidup tersebut, memberikan implikasi akan penegasan atas 

tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat me-

lalui pengelolaan lingkungan hidup. Hal pokok yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah pengelolaan atas 

limbah produksi. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ter-

sebut menjelaskan bahwa limbah yang merupakan dampak hasil produksi memiki 

kemampuan untuk merusak tatanan lingkungan alam.  

Penuturan Bapak Amir dan Cak Ri sebelumnya sudah cukup menjadi dasar 

untuk memahami bahwa perusahaan telah berupaya melakukan pengelolaan lim-

bahnya. Adapun kesulitan yang dialami oleh perusahaan tersebut, merupakan 

dampak dari tidak dimilikinya teknologi yang mampu mengolah limbah cairnya ter-

sebut. Hal tersebut adalah hal lumrah, dimana teknologi produksi berkembang pesat 

namun tidak diimbangi dengan perkembangan teknologi untuk mengolah limbah. 

Oleh karenanya, usaha perusahaan untuk mengelola limbahnya sudah merupakan 

wujud pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Lantas, mengapa 

perusahaan melakukan pengelolaan limbahnya? Menurut Bapak Amir, perusahaan 

melakukan pengolahan limbahnya dikarenakan adanya peraturan yang mengatur 

tentang pengelolaan limbah bagi perusahaan industri. Oleh karena adanya peratur-

an tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola limbahnya. Adapun 

tujuan peraturan tersebut menurut Bapak Amir, supaya perusahaan tidak mencemari 

lingkungan alam. Akan tetapi, Bapak Amir mengaku tidak tahu persis peraturan 

tersebut.  
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Ketika Peneliti tanyakan mengenai mengapa perusahaan melakukan pe-

ngelolaan limbah kepada Cak Ri, Beliau berpendapat bahwa supaya perusahaan 

tidak mencemari lingkungan. adapun mengenai peraturan mengenai pengelolaan 

limbah, Beliau mengaku tidak tahu menahu peraturan tentang pengelolaan limbah. 

Bagi Cak Ri, yang terpenting adalah perusahaan telah melakukan pengelolaan 

limbahnya. Namun, dirinya mengaku tidak tahu bagaimana pengelolaan limbah oleh 

perusahaan. Berdasarkan penuturan Bapak Amir dan Cak Ri tersebut, dapat di-

pahami bahwa usaha perusahaan mengelola limbahnya tersebut dapat dikatakan 

sebagai bentuk pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus-

nya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena-

nya, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan telah “dipaksa” oleh hukum yang 

berlaku untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.  

Begitu pula halnya dengan tenaga kerja sebagai sumberdaya manusia yang 

dimiliki perusahaan. Tenaga kerja suatu perusahaan merupakan tulang punggung 

perusahaan dalam melakukan aktifitasnya, sehingga sudah seharusnya bila per-

usahaan juga memperhatikan kepentingan tenaga kerjanya. UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam Pasal 4 yang mewajibkan perusahaan 

untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejah-

teraan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Dengan adanya temuan bahwa perusahaan telah berupaya memberikan jaminan 

kesejahteraan yang memadai kepada karyawan, berupa gaji beserta tunjangan-

tunjangan, jaminan kesehatan serta lainnya maka perusahaan telah berupaya me-

matuhi aturan hukum yang mengatur kewajiban perusahaan terhadap sumberdaya 

manusianya.  

Selain itu, dengan adanya temuan bahwa perusahaan telah berupaya men-

jamin keselamatan para pekerjanya, maka dapat diartikan bahwa perusahaan telah 

berupaya memenuhi Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan 

pencegahan kecelakaan kerja. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang ke-

selamatan dan pencegahan kecelakaan dijelaskan bahwa perusahaan wajib melin-
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dungi keselamatan pekerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja 

tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung diri, yang diharuskan dalam 

tempat kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja serta cara dan sikap yang aman 

dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu pula ketika perusahaan memberikan pelatih-

an kepada para pekerjanya yang disertai dengan pemberian informasi keselamatan 

kerja, maka perusahaan dengan ini telah dapat dikatakan berupaya memberikan 

pengetahuan yang mendasar bagi karyawan guna mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja. Dengan pengetahuan tentang keselamatan kerja yang tinggi, dan pengalaman 

kerja bahaya-bahaya kecelakaan mendapat perhatian dari tenaga kerja yang ber-

sangkutan. Pengenalan saja terhadap pekerjaan dan bahaya-bahaya kecelakaannya 

jauh dari cukup bagi keselamatan kerja. Oleh karena pengenalan bersifat pasif dan 

tidak bersatu dengan proses belajar dalam praktek, maka usaha-usaha keselamatan 

harus dimulai sejak tingkat latihan kepada tenaga kerja diberikan supaya pelaksana-

an keselamatan kerja benar- benar diterapkan saat bekerja. 

Selain lingkungan dan sumberdaya manusia, konsumen adalah pihak yang 

menjadi fokus dari CSR. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan menghasilkan suatu 

produk dan kemudian menjualnya kepada konsumen, maka saat itu pula timbul 

tanggung jawab perusahaan terhadap produknya serta interaksinya terhadap 

konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni, dapat dipahami 

bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap produk dan konsumen merupakan 

tindakan perusahaan dalam memproduksi barang yang tidak membahayakan ke-

selamatan penggunanya dan mampu meminimalisir tingkat pencemaran lingkungan 

dari proses produksi tersebut. Tanggung jawab perusahaan terhadap produk dan 

konsumen juga merupakan tindakan perusahaan untuk memberikan informasi dan 

pelayanan yang memadai kepada konsumen. Hal ini semata untuk memelihara 

loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. 

Selain itu, dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di-

jelaskan bahwa perusahaan berkewajiban melindungi konsumennya sebagai peng-

guna produk yang dihasilkannya. Pasal 19 dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Per-
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lindungan Konsumen ini telah secara tegas mengatur bentuk, pelaksanaan dan kon-

sekwensi dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh perusahaan. Jika perusahaan 

menolak melaksanakan tanggung jawabnya kepada konsumen, maka perusahaan 

dapat dituntut melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan per-

adilan tempat konsumen berada. Perusahaan sebagai pembuat produk, harus dapat 

menjamin bahwa produknya tersebut tidak membahayakan keselamatan 

penggunanya. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang memadai 

kepada konsumennya.  

Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (2) se-

cara garis besar mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas biaya tanggung 

jawab sosial, dimana biaya ini dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pada ayat (2) 

disebutkan bahwa CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Oleh karena biaya CSR diakui dan dicatat 

sebagai biaya perusahaan, dapat diartikan bahwa perusahaan dipaksa berdasarkan 

aturan untuk mengeluarkan pengeluaran tambahan untuk melaksakan CSR. 

4.5 Menarik Simpul atas Realita CSR 

Konsep CSR muncul sebagai adanya kenyataan bahwa tujuan utama setiap 

perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan 

kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. Seiring dengan me-

ningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder perusahaan maka konsep 

CSR muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan 

hidup perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan fenomena atas praktik 

dan pelaporan CSR pada PT. Mutiara Langit, Tbk, dapat dipahami bahwa per-

usahaan telah mempraktikkan CSR. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa CSR 

merupakan suatu bentuk kesadaran diri perusahaan yang lahir untuk mencapai 

tujuannya. Dengan adanya kesadaran diri perusahaan yang lahir untuk mencapai 
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tujuannya, dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu langkah yang dilakukan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu keuntungan. Agar dapat mencapai 

tujuannya, maka perusahaan harus menciptakan keharmonisan kepentingan antara 

kepentingan perusahaan untuk mencapai keuntungan dengan kepentingan lingkung-

an dan sosial. Dengan mengabaikan kepentingan lingkungan dan sosial, maka tuju-

an perusahaan memperoleh keuntungan tidak akan tercapai. Oleh karenanya, ke-

sadaran perusahaan akan CSR lebih didorong motivasi untuk memperoleh ke-

untungan.  

Oleh karena itu CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan 

perusahaan, maka menuntut perusahaan untuk mengungkapkan CSR yang telah 

dilakukannya. Hal ini dikarenakan stakeholder juga merupakan pengguna informasi 

yang diungkapkan perusahaan. informasi tersebut dapat diungkapkan dan disajikan 

dalam suatu laporan. Pandangan manajemen perusahaan bahwa laporan keuangan 

telah menggambarkan CSR tidaklah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan informasi 

tentang CSR yang dicerminkan dalam biaya ternyata tidak dapat menggambarkan 

CSR. Walapun laporan keuangan tidak dapat menggambarkan CSR, sesungguhnya 

laporan keuangan mengandung CSR yang tercermin dalam biaya. Dengan de-

mikian, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban yang men-

cerminkan kesadaran diri perusahaan untuk mencapai tujuannya serta merupakan 

konsekuensi logis atas adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat me-

maksa serta kebermanfaatan perusahaan atas kekuatan ekonomi yang dimilikinya.  
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BAB LIMA 

MEMAHAMI REALITA DENGAN TEORI DISONANSI KOGNITIF 

5.1 Interpretasi atas Fenomena CSR 

Berdasarkan fenomena yang terungkap atas pelaporan dan praktik CSR, 

dapat dipahami bahwa perusahaan sesungguhnya menyadari akan arti tanggung 

jawab. Ini terbukti dengan perusahaan telah berupaya untuk mengolah limbahnya 

dengan baik, perusahaan telah berupaya menjaga kebersihan lingkungannya guna 

menciptakan lingkungan yang sehat, perusahaan telah berupaya memenuhi hak-hak 

karyawannya dengan menjamin kesejahteraannya serta melengkapi karyawan 

dengan fasilitas kerja yang memadai dan perlindungan kerja yang baik, perusahaan 

telah berupaya memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan se-

bagai karyawan perusahaan, perusahaan telah berupaya meningkatkan kemampuan 

ekonominya serta upaya perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya yang 

diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Namun sayangnya, kesadaran akan arti tanggung jawab tersebut tidak di-

imbangi dengan pemahaman akan arti penting penyampaian informasi atas praktik 

CSR yang telah dilakukannya. Tidak adanya laporan yang secara khusus mem-

publikasikan praktik CSR tersebut membuktikan bahwa perusahaan belum me-

mahami dengan baik akan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Walaupun 

perusahaan beranggapan bahwa laporan keuangan masih merupakan kewajiban 

yang harus didahulukan, namun informasi mengenai CSR merupakan suatu kewajib-

an yang harus ditunaikan oleh perusahaan. Perusahaan selayaknya menyadari 

bahwa laporan keuangan selama ini tidak mampu menggambarkan CSR yang telah 

dilakukannya selama ini. Walau demikian laporan keuangan ternyata mengandung 

CSR melalui biaya yang dikeluarkan untuk melakukan CSR. Oleh karenanya, pe-

mahaman laporan keuangan menjadi kewajiban yang paling utama yang harus 

dilakukan hendaknya diubah, di mana informasi mengenai CSR telah menjadi suatu 

kebutuhan selain informasi mengenai pengelolaan keuangan perusahaan. 
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Tidak dipahaminya arti penting penyampaian informasi mengenai CSR me-

nunjukkan bahwa perusahaan masih menganggap penyampaian informasi keuang-

an perusahaan lebih penting daripada penyampaian informasi mengenai CSR. Hal 

tersebut juga membuktikan bahwa perusahaan masih memprioritaskan kepentingan 

ekonominya daripada kepentingan non-ekonomi. Dengan mendahulukan kepenting-

an ekonominya, maka besar kemungkinan perusahaan berharap dapat memperoleh 

keuntungan secara ekonomi. Perusaahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung 

jawab terhadap nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dengan kondisi 

keuangan perusahaan saja, namun tanggung jawab perusahaan harus juga berpijak 

pada CSR. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh 

secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila per-

usahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Oleh karenanya, 

saatnya bagi perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan ling-

kungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta melaporkan setiap tahun. Laporan ber-

sifat non-finansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam me-

lihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.  

5.2 Elemen Kognitif dalam Realita CSR  

Berdasarkan realita yang terungkap, diketahui bahwa perusahaan belum me-

mahami dengan baik mengenai dirinya sendiri sebagai sebuah entitas bisnis yang 

memiliki kekuatan ekonomi dan dengan kekuatan ekonominya tersebut dapat mem-

berikan dampak pada kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas 

sosial masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada tiadanya laporan CSR serta adanya 

anggapan bahwa laporan keuangan telah memberikan gambaran mengenai tang-

gung jawab perusahaan terhadap seluruh stakeholder. Kenyataannya, laporan ke-

uangan tidak mampu menggambarkan bagaimana perusahaan telah melaksanakan 

CSR. Namun, laporan keuangan mengandung inti dari CSR, yang tercerminkan 

dalam biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya pengelolaan limbah, biaya gaji, 

upah dan tunjangan-tunjangan lainnya, serta biaya-biaya lainnya.  
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Walaupun perusahaan tidak mengungkapkan CSR, namun nyatanya perusa-

haan telah melaksanakan CSR. Hal ini dapat diketahui dengan adanya upaya untuk 

mengolah limbahnya dengan baik, upaya menjaga kebersihan lingkungannya guna 

menciptakan lingkungan yang sehat, upaya memenuhi hak-hak karyawannya de-

ngan menjamin kesejahteraannya serta melengkapi karyawan dengan fasilitas kerja 

yang memadai dan perlindungan kerja yang baik, upaya memberdayakan masya-

rakat yang tinggal di sekitar perusahaan sebagai karyawan perusahaan, upaya me-

ningkatkan kemampuan ekonominya serta upaya memenuhi segala kewajibannya 

yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realita 

tersebut menggambarkan perusahaan sebenarnya menyadari arti penting dari CSR, 

dimana perusahaan memahaminya sebagai hubungan timbal balik.  

Realita perusahaan telah berupaya melaksanakan CSR serta pemenuhan 

terhadap hukum yang berlaku menunjukkan kesadaran perusahaan akan kewajiban 

untuk memenuhi hukum yang berlaku serta dampak positif yang ditimbulkan jika 

melakukan CSR. Kesadaran tersebut timbul karena adanya unsur ‘paksaan’ oleh 

hukum serta keinginan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun sa-

yangnya, perusahaan tidak menyadari bahwa upaya yang telah dilakukannya ter-

sebut merupakan bentuk dari CSR. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan me-

mahami dengan baik, namun belum memahami dengan baik arti penting dari peng-

ungkapan CSR. Kesimpulan tersebut justru menggambarkan adanya disonansi 

kognitif dalam memahami dan menerapkan CSR oleh perusahaan. Dan untuk me-

mahami dengan baik disonansi kognitif yang terjadi tersebut, maka Teori Disonansi 

Kognitif merupakan alat analisis yang tepat. 

Teori Disonansi Kognitif mengasumsikan adanya tekanan terhadap konsis-

tensi. Istilah kognisi ditujukan pada setiap pengetahuan (knowledge), pendapat 

(opinion), keyakinan (belief) atau perasaan (feeling) seseorang mengenai dirinya 

sendiri, atau lingkungannya. Elemen kognisi merupakan hal-hal yang diketahui se-

seorang mengenai dirinya sendiri, tingkah lakunya, dan lingkungannya. Dengan kata 

lain, elemen kognisi berhubungan dengan hal-hal nyata yang terjadi atau yang ada 
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di lingkungan serta hal-hal yang terdapat dalam kejiwaan seseorang. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa faktor utama yang menentukan elemen kognisi adalah 

kenyataan atau realita yang terjadi pada diri atau lingkungan seseorang. Dalam hal 

ini, perusahaan seharusnya memahami dengan baik mengenai dirinya sebagai 

sebuah entitas bisnis, yang oleh karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya dapat 

memberikan dampak pada kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup 

komunitas sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya me-

mahami dengan baik bahwa dengan kekuatan ekonominya tersebut serta dampak 

yang dapat ditimbulkannya, maka seharusnya perusahaan melaksanakan dan 

melaporkan CSR.  

Dalam Teori Disonansi Kognitif, fenomena CSR yang terjadi pada PT. 

Mutiara Langit, Tbk merupakan bentuk inkonsistensi atau ketidaksesuaian. CSR 

pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap se-

luruh komponen stakeholder atas aktifitas operasionalnya yang dapat memberikan 

dampak negatif pada kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas 

sosialnya. Untuk itu, dengan statusnya sebagai perusahaan yang telah go public, 

maka berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas me-

wajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR serta melaporkannya. Namun, 

realitanya bahwa tiadanya laporan CSR yang dipublikasikan oleh perusahaan walau-

pun secara nyata perusahaan telah melaksanakan CSR.  

Berdasarkan fenomena CSR yang terungkap, dapat diketahui kognisi yang 

terjadi pada subyek penelitian, yakni perusahaan itu sendiri. Jika kognisi ditujukan 

pada setiap pengetahuan (knowledge), pendapat (opinion), keyakinan (belief) atau 

perasaan (feeling). Dengan demikian, kognisi pada perusahaan dalam fenomena 

CSR adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Poerwadarminta, 1976: 994) merupakan segala hal yang diketahui, atau hal 

mengetahui sesuatu. Dalam konteks CSR, dapat dipahami bahwa pengetahuan 

(knowledge) merupakan segala sesuatu yang diketahui perusahaan mengenai 
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CSR. Perusahaan seharusnya memahami CSR sebagai sebuah tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan dan dilaporkan kepada seluruh komponen stakeholder. 

Pengetahuan atas dirinya sendiri sebagai sebuah entitas bisnis yang dengan ke-

kuatan ekonomi yang dimilikinya melahirkan kewajiban untuk melaksanakan dan 

melaporkan CSR. Berdasarkan realita yang terungkap, tergambar bahwa pe-

ngetahuan yang dimiliki perusahaan mengenai CSR sangat minim. Hal tersebut 

dapat diketahui dengan tidak adanya pengungkapan atas praktik CSR. 

2. Pendapat (opinion) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 

1976: 227) merupakan anggapan atau pikiran mengenai sesuatu. Dalam konteks 

CSR, pendapat ditujukan pada arti penting praktik dan pelaporan CSR. Ber-

dasarkan realita yang terungkap, perusahaan sesungguhnya memahami arti 

penting dari CSR. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya mengolah limbahnya 

dengan baik, upaya menjaga kebersihan lingkungannya guna menciptakan ling-

kungan yang sehat, upaya memenuhi hak-hak karyawannya dengan menjamin 

kesejahteraannya serta melengkapi karyawan dengan fasilitas kerja yang me-

madai dan perlindungan kerja yang baik, upaya memberdayakan masyarakat 

yang tinggal di sekitar perusahaan sebagai karyawan perusahaan, upaya me-

ningkatkan kemampuan ekonominya serta upaya perusahaan untuk memenuhi 

segala kewajibannya yang diatur oleh hukum yang berlaku. Namun sayangnya, 

perusahaan masih menganggap praktik yang dilakukannya belum perlu untuk di-

ungkapkannya. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya pernyataan informan 

(yakni Bapak Amir) yang menjelaskan bahwa jika perusahaan memutuskan 

untuk membuat suatu pernyataan atau laporan tertentu kepada publik, tentunya 

ada prosedur. Prosedur itu diawali dengan memahami permasalahan yang ter-

jadi, kemudian dianalisis untuk mengetahui dampak dari keputusan yang akan 

diambil. Hasilnya merupakan kebijakan perusahaan dalam hal tertentu. Dengan 

demikian, menggambarkan pikiran atau anggapan perusahaan terhadap CSR 

yang hanya sebatas tindakan imbal balik. Dalam arti bahwa setiap tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan haruslah memberikan imbalan bagi kelangsungan 
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usaha yang dijalankannya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam praktik CSR yang dilaksanakannya. 

3. Keyakinan (belief) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 

1976: 1153) merupakan kepercayaan yang sungguh-sungguh atau kepastian ter-

hadap sesuatu. Dalam konteks CSR, keyakinan ditujukan pada kepercayaan 

atau kepastian perusahaan atas tanggung jawabnya terhadap seluruh komponen 

stakeholder, serta melaksanakan dan melaporkannya dalam bentuk CSR. Ber-

dasarkan realita yang terungkap, dapat dipahami bahwa perusahaan sesungguh-

nya meyakini bahwa tindakan atau praktik CSR yang dilakukannya dapat mem-

berikan imbal balik terhadap kelangsungan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat 

pada berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan, seperti upaya mengolah 

limbahnya dengan baik, upaya menjaga kebersihan lingkungannya guna men-

ciptakan lingkungan yang sehat, upaya memenuhi hak-hak karyawannya dengan 

menjamin kesejahteraannya serta melengkapi karyawan dengan fasilitas kerja 

yang memadai dan perlindungan kerja yang baik, upaya memberdayakan ma-

syarakat yang tinggal di sekitar perusahaan sebagai karyawan perusahaan, dan 

lain sebagainya. Sayangnya, keyakinan yang bagus tersebut tidak diimbangi 

dengan adanya pengungkapan atas praktik CSR yang telah dilakukannya.  

4. Perasaan (feeling) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 

1976: 227) merupakan rasa atau keadaan bathin atau hati ketika menghadapi 

sesuatu, dalam arti bahwa segala sesuatu yang dirasakan oleh bathin atau hati 

seseorang. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa perasaan merupakan pe-

nilaian yang subyektif terhadap sesuatu yang dirasakan oleh seseorang. Dalam 

konteks CSR, perasaan ditujukan pada apa yang dirasakan oleh perusahaan pe-

rihal tanggung jawab yang diembannya terhadap stakeholder. Dalam hal ini, 

unsur subyektifitas merupakan elemen yang terdapat dalam penilaian perusaha-

an atas apa yang dirasakannya dalam melaksanakan praktik CSR. Berdasarkan 

realita yang terungkap, terdapat gambaran obyektifitas perusahaan dalam me-

laksanakan CSR. Obyektifitas tersebut didasarkan pada tindakan yang rasional 
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guna mencapai tujuan dasarnya, yakni pencapaian laba setinggi-tingginya. 

Dapat dipahami bahwa rasionalitas merupakan unsur obyektifitas bagi 

perusahaan dalam melaksanakan CSR. Oleh karenanya, tidak tergambarkan 

unsur subyektifitas perusahaan berupa perasaan dalam melaksanakan CSR.  

5.3 Rasionalisasi Ekonomi: Disonansi Kognitif dalam Realita CSR  

Tidak dapat kita pungkiri bahwa tujuan utama perusahaan adalah mencapai 

laba setinggi-tingginya. Namun, apakah untuk mencapai laba setinggi-tingginya ter-

sebut harus dengan mengorbankan tanggung jawabnya terhadap stakeholder 

dengan melakukan tindakan yang tidak etis dan amoral? Kita mengetahui bahwa 

peranan dari komponen stakeholder sangat menentukan kelangsungan hidup per-

usahaan. Keberadaan sebuah perusahaan disebuah lingkungan masyarakat harus 

mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Ada 

banyak nilai dan tatanan yang telah hidup di dalam masyarakat yang harus tetap 

dijaga dengan munculnya sebuah elemen baru di lingkungan mereka. Dampak dari 

pendirian perusahaan yang dilakukan oleh pemilik modal adalah munculnya ke-

senjangan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat, disisi lain pe-

merintah terkadang tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi semua tuntutan 

masyarakat yang merasa hak–hak atas daerahnya dilanggar. 

Tentunya logis bila perusahaan (dalam hal ini PT. Mutiara Langit, Tbk) se-

bagai sebuah entitas bisnis memiliki keinginan untuk memperoleh laba yang seting-

gi-tingginya. Bahkan, berdasarkan fenomena yang terungkap, perusahaan telah se-

cara tidak langsung melaksanakan CSR, seperti upaya mengolah limbahnya dengan 

baik, upaya menjaga kebersihan lingkungannya guna menciptakan lingkungan yang 

sehat, upaya memenuhi hak-hak karyawannya dengan menjamin kesejahteraannya 

serta melengkapi karyawan dengan fasilitas kerja yang memadai dan perlindungan 

kerja yang baik, upaya memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar perusa-

haan sebagai karyawan perusahaan, upaya meningkatkan kemampuan ekonominya 

serta upaya perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya yang diatur oleh 
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hukum yang berlaku. Namun, dengan tidak dilaporkannya CSR tentunya menjadi 

sebuah bahan pemikiran akan hakikat dari CSR yang sesungguhnya. 

Dengan dianggapnya CSR sebagai beban yang harus “dikendalikan”, logis 

jika perusahaan akan berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonominya dengan 

kepentingan lingkungan alam dan kepentingan komunitas sosialnya. Jika dirasakan 

kepentingan lingkungan alam dan komunitas sosialnya dapat mengganggu kepen-

tingan ekonomi perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan akan 

melakukan tindakan yang tidak etis dan amoral agar tercipta keseimbangan antara 

kepentingan ekonominya dengan kepentingan lingkungan alam dan komunitas 

sosialnya. Dengan demikian, akan tercipta citra bahwa perusahaan telah melaksa-

nakan CSR, walaupun di balik semua itu perusahaan juga melakukan tindakan yang 

tidak etis dan amoral.  

Disonansi Kognitif dalam konteks CSR merupakan ketidaksesuaian atau ke-

tidakselarasan antara hakikat CSR berdasarkan kajian literatur dengan realita yang 

terjadi dalam fenomena CSR.  Dengan demikian, fenomena CSR dalam bingkai 

Teori Disonansi Kognitif dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. CSR merupakan suatu strategi dalam mengelola perusahaan dengan memasuk-

kan berbagai kepentingan stakeholder untuk pencapaian laba di masa men-

datang sebagai jawaban atas tuntutan perusahaan untuk melaksanakan CSR 

(Wikipedia Indonesia, 2009). Dapat dipahami bahwa kepentingan perusahaan 

bukanlah kepentingan sesaat, namun merupakan suatu kepentingan jangka pan-

jang untuk memperoleh laba. Perusahaan sudah seharusnya memperhatikan ke-

pentingan seluruh stakeholder sebagai pihak yang berkepentingan terhadap per-

usahaan dan kemudian menjadikannya sebagai suatu strategi dalam mengelola 

perusahaan dengan mengintegrasikan kepentingan perusahaan dengan kepen-

tingan seluruh stakeholder tersebut. Dengan demikian, CSR merupakan suatu 

strategi dalam mengelola perusahaan untuk pencapaian laba di masa men-

datang. Akan tetapi, perusahaan memahami CSR sebagai suatu strategi dalam 

mengelola perusahaan. Jika perusahaan menjadikan CSR sebagai strategi untuk 
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pencapaian tujuan ekonomi di masa mendatang, tentunya logis jika perusahaan 

berusaha menampilkan “wajah” atau “image” atau citra sebagai  perusahaan 

yang ramah lingkungan dan sebagai “dewa penolong” masyarakat melalui 

kontribusi ekonomi pada komunitas sosialnya. Dengan menampilkan “wajah” 

atau “image” atau citra sebagai  perusahaan yang ramah lingkungan dan 

sebagai “dewa penolong” bagi masyarakat, tentunya dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis yang se-

lanjutnya secara logis akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. 

Oleh karenanya, logis apabila perusahaan berusaha untuk menghindari segala 

sesuatu yang dapat merusak “wajah” atau “image” atau citra sebagai  perusaha-

an yang ramah lingkungan dan sebagai “dewa penolong” masyarakat.  

2. CSR merupakan suatu tindakan yang bersifat sukarela untuk memperhatikan ke-

pentingan lingkungan alam dan komunitas sosial di dalam aktifitas operasional-

nya (Matthews, 1997; European Commission, 2002; Darwin, 2004 dalam 

Anggraini, 2006; dan Firman, 2007).  Dengan adanya sifat sukarela dalam me-

laksanakan CSR, perusahaan memiliki pilihan lain untuk tidak melaksanakan 

CSR. Adapun jika perusahaan melaksanakan CSR, maka dapat diperkirakan 

dalam praktiknya bahwa perusahaan melaksanakannya secara terbatas, dalam 

arti dilaksanakan seperlunya saja. Dengan demikian, maka tidak menutup ke-

mungkinan CSR hanya sebatas “pelaporan kegiatan sosial”nya. Namun realita 

yang terjadi menunjukkan bahwa CSR bukanlah bersifat sukarela, namun men-

jadi sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan dan mengungkap-

kannya. Peneliti tidak setuju jika CSR suatu perusahaan dianggap sebagai suatu 

tindakan yang bersifat sukarela, karena memungkinkan perusahaan untuk tidak 

melaksanakan dan melaporkan CSR. Oleh karena itu, perusahaan tidak memiliki 

pilihan lain selain melaksanakan dan melaporkan CSR. 

3. CSR merupakan suatu komitmen untuk lebih memperhatikkan kepentingan ling-

kungan alam dan komunitas sosialnya secara terus menerus (kontinuitas) de-

ngan mengintegrasikan kepentingan perusahaan dengan kepentingan lingkung-
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an alam dan komunitas sosialnya (Achda, 2007; WBCSD dalam Asongu, 2009). 

Perusahaan dalam melaksanakan CSR seharusnya memiliki komitmen untuk 

melaksanakan dan melaporkan CSR secara terus menerus dengan memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder, yaitu informasi yang berhubungan 

dengan pelestarian lingkungan alam dan komunitas sosialnya. CSR tidak dapat 

dibatasi oleh satu atau dua atau beberapa periode, namun CSR akan terus me-

lekat pada diri perusahaan selama perusahaan tersebut ada. Dengan demikian, 

diperlukan suatu komitmen bagi perusahaan untuk melaksanakan serta me-

laporkan CSR secara terus menerus. Dengan adanya komitmen perusahaan 

untuk melaksanakan serta melaporkan CSR secara terus menerus, maka tentu-

nya dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak, yaitu perusahaan dan stake-

holder. Dengan adanya komitmen tersebut, maka hak-hak dan kepentingan 

stakeholder dapat terjamin, dan imbas baliknya adalah logis jika kepercayaan 

stakeholder terhadap perusahaan akan meningkat dan memberikan manfaat 

ekonomi bagi perusahaan.  

Dengan dianggapnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan se-

bagai beban yang harus “dikendalikan”, maka logis jika perusahaan akan berusaha 

menyeimbangkan kepentingan ekonominya dengan kepentingan lingkungan alam 

dan kepentingan komunitas sosialnya. Jika dirasa kepentingan lingkungan alam dan 

komunitas sosialnya dapat mengganggu kepentingan ekonomi perusahaan, tidak 

menutup kemungkinan perusahaan melakukan tindakan yang tidak etis dan amoral 

agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonominya dengan kepentingan 

lingkungan alam dan komunitas sosialnya. Dengan demikian, akan tercipta citra 

bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. 

5.4 Menarik Simpul atas Disonansi Kognitif dalam Realita CSR  

Rasionalisasi ekonomi merupakan tindakan yang logis bagi perusahaan di 

dalam melakukan CSR, walaupun berdampak pada tindakan yang tidak etis dan 

bahkan amoral yang dilakukan oleh perusahaan. CSR tidak lagi sekedar tindakan 
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sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, namun merupakan suatu kewajiban yang 

“mutlak” yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Kognisi perusahaan di dalam 

memandang CSR tersebut pastinya terbentuk oleh pengetahuan (knowledge), pen-

dapat (opinion), keyakinan (belief) atau perasaan (feeling). 

Disonansi kognitif yang terjadi dalam praktik CSR oleh perusahaan menun-

jukkan adanya inkonsistensi logika berpikir. Inkonsistensi logika berpikir tersebut ter-

bentuk ketika seharusnya CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusaha-

an terhadap stakeholder secara keseluruhan dan lingkungan alamnya, namun 

perusahaan justru melakukan tindakan tidak etis dan bahkan amoral di dalam 

melakukan CSR. Hal tersebut tentunya menggambarkan bagaimana realita yang 

sesungguhnya berbeda dari apa yang dipahami oleh Wikipedia Indonesia (2009), 

Matthews (1997), European Commission (2002), Darwin (2004) dalam Anggraini 

(2006), Firman (2007), Achda (2007) dan WBCSD dalam Asongu (2009).  

Suatu hal yang sangat menarik, di mana perusahaan di dalah satu sisi me-

lakukan kebaikan dan di sisi yang satunya justru melakukan keburukan. Dengan 

menggunakan Teori Disonansi Kognitif, maka diketahui bahwa disonansi kognitif 

terjadi ketika perusahaan di salah satu sisi melakukan kebaikan dan di sisi yang 

satunya justru melakukan keburukan. Disonansi kognitif tersebut disebabkan oleh 

adanya rasionalisasi ekonomi, mengingat prospektus bisnis yang dijalankan oleh 

perusahaan selama ini tidak menunjukkan gambaran yang menguntungkan jika 

diukur dengan nilai ekonomi. Oleh karena prospektus bisnis yang tidak menunjukkan 

gambaran yang menguntungkan, maka rasionalisasi ekonomi merupakan satu-

satunya pilihan yang tepat ketika perusahaan menyadari arti penting keberlanjutan 

perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

disonansi kognitif yang terjadi dalam praktik CSR oleh perusahaan diseabkan oleh 

adanya rasionalisasi ekonomi. Rasionalisasi ekonomi tersebut terjadi mengingat 

prospektus bisnis yang dijalankan oleh perusahaan selama ini tidak menunjukkan 

gambaran yang menguntungkan jika diukur dengan nilai ekonomi. 
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BAB ENAM 

MENGGALI MAKNA CSR 

 

6.1 Pengantar 

CSR seharusnya memiliki pondasi dasar yang kuat. Hal ini dikarenakan 

tanpa adanya pondasi dasar yang kuat, maka CSR tidak akan memiliki makna yang 

hakiki, makna yang sesuai dengan arti dari sebuah tanggung jawab yang sesung-

guhnya. Tanpa adanya pondasi dasar yang kuat, perusahaan memiliki kemungkinan 

besar untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan bahkan amoral di dalam CSR. 

Oleh karena itu, pondasi dasar yang kuat dari hakikat CSR tidak lain adalah moral 

yang baik untuk melakukan tindakan yang etis yang disertai dengan keterbukaan 

untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan CSR. 

CSR haruslah dilandasi oleh moral yang baik. Moral yang baik akan melahir-

kan tindakan yang etis yang dilakukan oleh perusahaan di dalam CSR. Namun, 

moral yang baik dan tindakan yang etis tersebut belumlah cukup tanpa adanya ke-

terbukaan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan CSR. Hal ini dika-

renakan informasi mengenai pelaksanaan CSR telah menjadi suatu kebutuhan bagi 

stakeholder. Stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pe-

laksanaan CSR karena keberadaan perusahaan di tengah-tengah lingkungan alam 

dan komunitas sosialnya akan memberikan dampak bagi keduanya. Oleh karena itu, 

keterbukaan perusahaan untuk menyampaikan informasi tersebut bukan lagi se-

kedar tindakan sukarela. Namun, sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilak-

sanakan oleh perusahaan. 

6.2 Penggalian Makna untuk menemukan Hakikat CSR 

Beberapa literatur memahami CSR sebagai bentuk kedermawanan yang se-

patutnya dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Sebutkanlah The Inter-

national Organization of Employers (IOE) (dalam Burkett dan Gilbert, 2009) juga me-

mahami bahwa CSR suatu perusahaan merupakan tindakan perusahaan yang ber-
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sifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-un-

dangan Negara. Adapula Mathews (1997: 483) yang mendefinisikan pengungkapan 

atas CSR suatu perusahaan suatu pengungkapan atas informasi yang bersifat suka-

rela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif oleh perusahaan untuk menginformasi-

kan aktifitasnya, dimana pengungkapan kuantitatif berupa informasi keuangan mau-

pun non-keuangan. Hal senada juga diungkapkan oleh European Commission 

(2002: 347) yang memberikan pengertian bahwa CSR suatu perusahaan merupakan 

suatu konsep yang mengintegrasikan kepentingan perusahaan dengan perhatian 

atas kepentingan sosial dan lingkungan dalam aktifitas operasionalnya beserta inter-

aksi perusahaan dengan stakeholdernya atas dasar sukarela. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh Darwin (2004) dalam Anggraini (2006: 5) yang mendefinisikan 

CSR sebagai suatu mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela meng-

integrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan in-

teraksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang 

hukum. Dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu tindakan sukarela yang 

dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat.  

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 

1145), kewajiban memiliki kata dasar yakni wajib, yang memiliki arti harus dilakukan, 

tidak boleh tidak dilakukan, serta sudah sepatutnya dilakukan. Sehingga kewajiban 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 1145) adalah 

sesuatu yang harus dilakukan, atau sesuatu yang sudah sepatutnya dilakukan. 

Dalam konteks hakikat CSR, perusahaan dengan kekuatan ekonominya serta se-

bagai wujud konsekuensi atas keberadaannya di tengah-tengah lingkungan alam 

dan komunitas sosialnya, dapat memberikan dampak bagi kelestarian alam dan 

kelangsungan hidup komunitas sosialnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila 

perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan kelangsungan 

hidup komunitas sosialnya. 

Dengan demikian, CSR merupakan sesuatu hal yang menjadi kewajiban bagi 

perusahaan untuk melaksanakannya. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ke-
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kuatan ekonominya yang berada di tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas 

sosialnya dapat memberikan dampak bagi kelestarian lingkungan serta kelangsung-

an hidup komunitas sosialnya. Sehingga melahirkan kewajiban bagi perusahaan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan meningkatkan kualitas hidup komu-

nitas sosialnya. Untuk itulah, CSR sesungguhnya bukanlah tindakan sukarela ke-

pada masyarakat, namun lebih merupakan kewajiban yang timbul dari konsekuensi 

keberadaan perusahaan di tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas yang 

dengan kekuatan ekonominya dapat memberikan dampak bagi keduanya. Dapat di-

simpulkan bahwa makna pertama dari hakikat CSR yang sesungguhnya adalah 

bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk melestarikan ling-

kungan alam serta mempertahankan kelangsungan hidup dan kualitas hidup komu-

nitas sosialnya sebagai wujud konsekuensi atas keberadaannya di tengah-tengah 

lingkungan alam dan komunitas sosialnya serta oleh karena kekuatan ekonomi yang 

dimilikinya yang dapat memberikan dampak bagi kelestarian alam dan kelangsung-

an hidup komunitas sosialnya. 

Dengan adanya makna pertama dari hakikat CSR yang merupakan suatu 

kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, maka apakah cukup jika kita 

memaknai tanggung tanggung jawab sosial dan lingkungkungan perusahaan hanya 

sebuah kewajiban belaka? Tentunya tidak. Salah satu prinsip hakikat CSR adalah 

prinsip keadilan. Prinsip keadilan bermakna sebuah kemauan yang tetap dan kekal 

untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban di antara perusahaan dengan stakehold-

er. Tujuan utama dari prinsip keadilan adalah adanya harmonisasi antara kepenting-

an perusahaan dengan kepentingan stakeholder. Kepentingan perusahaan diproksi-

kan dengan tujuan ekonominya, yakni perolehan laba. Sedangkan kepentingan 

stakeholder diproksikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi atas CSR 

yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya dua kepentingan tersebut, 

dimungkinkan bagi perusahaan untuk lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri 

dengan dalih motivasi ekonomi. Dengan demikian, membuka peluang bagi per-

usahaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan bahkan amoral.  
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Dengan adanya peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan yang 

tidak etis dan bahkan amoral dalam CSR yang disebabkan oleh adanya benturan 

kepentingan antara perusahaan dengan stakeholder, serta adanya prinsip keadilan 

di dalam rekonstruksi hakikat CSR, maka makna kedua hakikat CSR adalah ke-

seimbangan. Yang dimaksudkan dengan keseimbangan adalah bahwa hakikat CSR 

merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi perusahaan sebagai 

wujud konsekuensi atas keberadaannya di tengah-tengah lingkungan alam dan ko-

munitas sosialnya serta oleh karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya yang dapat 

memberikan dampak bagi kelestarian alam dan kelangsungan hidup komunitas 

sosialnya dengan kepentingan stakeholder atas informasi mengenai CSR. Makna 

kedua tersebut juga dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak melebihi kemampu-

an perusahaan sehingga mengorbankan etika dan moralitas, namun tidak kurang 

dari kewajiban yang harus ditunaikannya.  

Selain itu, berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 

1976: 375), keseimbangan memiliki kata dasar imbang, yang memiliki arti sama 

berat. Dengan demikian, keseimbangan berdasarkan pengertian Kamus Umum 

Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 375) memiliki arti keadaan sama berat. 

Dalam konteks hakikat CSR, perusahaan memiliki hak untuk memperoleh laba, 

namun memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan kelangsungan hidup 

serta meningkatkan kualitas hidup komunitas sosialnya. Antara hak dan kewajiban 

perusahaan tersebut haruslah dalam keadaan seimbang. Jika perusahaan lebih 

memprioritaskan haknya, maka dapat dipastikan perusahaan akan berusaha men-

capai laba setinggi-tingginya dengan mengabaikan hak-hak stakeholder untuk me-

ngetahui informasi mengenai pertanggung jawaban sosial dan lingkungan perusah-

aan. Begitu pula sebaliknya. Jika perusahaan lebih memprioritaskan kepentingan 

CSR dengan mengabaikan tujuan pencapaian laba, maka hal tersebut akan merugi-

kan perusahaan itu sendiri. Dan jika perusahaan mengalami kerugian, maka akan 

berdampak pula terhadap kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada karyawan, dimana karyawan 
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sebagai tulang punggung penggerak ekonomi perusahaan serta sebagai bagian dari 

stakeholder. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan 

yang tidak etis dan bahkan amoral guna melaksanakan CSR dengan kemampuan 

yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan di dalam CSR. Hal ter-

sebut dilakukan dengan harapan bahwa  perusahaan dapat menjaga etika dan 

moralitas di dalam melaksanakan CSRnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki-

nya. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki per-

usahaan dan stakeholder merupakan makna kedua di dalam hakikat CSR. 

Jika kita berbicara etika dan moralitas dalam konteks CSR, tentunya kita 

akan berpikir bahwa tindakan yang etis dan bermoral yang seharusnya dilakukan 

oleh perusahaan merupakan tindakan yang memang sepatutnya untuk dilakukan. 

Perusahaan dengan kekuatan ekonominya serta sebagai konsekuensi atas keber-

adaannya di tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas sosialnya, memiliki ke-

wajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan kelangsungan hidup komu-

nitas sosialnya. Kewajiban perusahaan tersebut merupakan hal yang sepatutnya di-

lakukan oleh perusahaan. Sehingga menjadi sesuatu yang etis bagi perusahaan 

untuk melaksanakan CSR. CSR juga dapat diartikan wujud moralitas perusahaan 

sebagai sebuah entitas bisnis yang dengan kekuatan ekonominya dapat memberi-

kan dampak yang buruk bagi kelestarian lingkungan alam dan kelangsungan hidup 

komunitas sosialnya. Dengan demikian, menjadi hak bagi stakeholder untuk mem-

peroleh informasi mengenai CSR. 

Dengan hak yang dimiliki oleh stakeholder tersebut, maka sudah menjadi ke-

wajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan CSR. Akan tetapi, hal tersebut juga 

membuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang dapat di-

gunakan untuk meningkatkan popularitas perusahaan. Jika demikian, maka laporan 

CSR tidak lebih dari sekedar alat promosi belaka. Namun, yang sering terjadi adalah 

perusahaan menyajikan informasi yang hanya sebatas kegiatan amal sosialnya 

belaka. Kemungkinan lainnya adalah perusahaan sama sekali tidak mengungkapkan 

CSR, seperti fenomena yang terjadi pada PT. Mutiara Langit, Tbk.  
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Kebutuhan stakeholder atas informasi mengenai CSR merupakan konse-

kuensi atas adanya dampak negatif yang dapat diberikan perusahaan di dalam aktif-

itas operasionalnya terhadap kelestarian alam dan kelangsungan hidup komunitas 

sosialnya. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkap-

kan informasi mengenai CSR. seperti yang telah disampaikan sebelumnya, infor-

masi mengenai CSR tersebut dapat disalah artikan dengan informasi mengenai ke-

giatan amal sosialnya belaka ataupun disalahgunakan sebagai alat promosi per-

usahaan belaka. Memang, pengungkapan CSR dapat meningkatkan popularitas per-

usahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Namun, tujuan utama peng-

ungkapan CSR tersebut adalah sebagai wujud pertanggung jawaban perusahaan 

yang sesungguhnya atas aktifitas operasional yang memberikan dampak negatif 

kepada kelestarian lingkungan alam dan kelangsungan hidup komunitas sosialnya. 

Agar informasi mengenai CSR dapat disajikan dengan benar, maka dibutuh-

kan kejujuran oleh perusahaan untuk menyajikan informasi tersebut. Dengan kata 

lain, bahwa pengungkapan informasi mengenai CSR haruslah sesuai dengan CSR 

yang telah dilakukannya. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Poerwadarminta, 1976: 424), kejujuran memiliki kata dasar jujur, yang memiliki arti 

lurus hati atau tidak curang. Lurus hati yang dimaksudkan di sini adalah sesuai 

dengan apa adanya. Kejujuran dalam konteks CSR adalah bahwa perusahaan me-

miliki kewajiban untuk melaksanakan CSR dengan tindakan yang etis dan bermoral 

serta memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai CSRnya sesuai 

dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, kejujuran merupakan 

makna ketiga yang terdapat di dalam hakikat CSR.  

Dengan adanya kejujuran di dalam melaksanakan CSR, maka CSR tidak lagi 

sekedar kegiatan sosial ataupun kegiatan untuk pencitraan perusahaan di mata 

publik. Dengan adanya makna kejujuran, maka CSR merupakan sesuatu yang 

sepatutnya dilakukan oleh perusahaan dengan tindakan yang etis dan bermoral 

sebagai wujud konsekuensi atas keberadaannya di tengah lingkungan alam dan 

komunitas sosialnya, serta konsekuensi atas kekuatan ekonomi yang dimilikinya 
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yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan alam dan 

kelangsungan hidup komunitas sosialnya. Begitu pula dengan pengungkapan 

informasi mengenai CSR, tidak lagi sekedar alat untuk pencitraan perusahaan mau-

pun alat promosi. Dengan adanya kejujuran di dalam mengungkapkan informasi me-

ngenai CSR, maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang sesungguh-

nya, dalam arti informasi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh per-

usahaan dalam melakukan CSR. Oleh karenanya, makna kejujuran merupakan 

makna ketiga yang terdapat di dalam hakikat CSR. 

Kewajiban, keseimbangan serta kejujuran merupakan tiga makna yang ter-

dapat di dalam hakikat CSR yang sesungguhnya. Ketiga makna tersebut merupakan 

inti dari hakikat CSR yang sesungguhnya. Namun, apakah ketiga makna tersebut 

dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan CSR secara terus menerus? Tentu-

nya secara logika tidak. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan CSR secara terus 

menerus dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Komit-

men yang dimaksud adalah melakukan CSR yang merupakan suatu komitmen ber-

kelanjutan perusahaan dalam bertindak secara etis dan bermoral, memberikan kon-

tribusi bagi perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan ling-

kungan lokal, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada 

umumnya. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam pelestarian ling-

kungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan ter-

hadap keberlangsungan lingkungan. CSR merupakan hasil akhir dari kinerja dan 

perilaku yang konsisten, yang kemudian secara konsisten pula dikomunikasikan ke 

tengah publik. Dapat diartikan bahwa kinerja dan pencapaian yang baik sama 

pentingnya dengan mengkomunikasikannya. Kinerja dan pencapaian yang baik tidak 

akan memberi nilai tambah jika tidak diketahui publik. Yang terpenting adalah untuk 

membentuk reputasi positif adalah komunikasi dalam bentuk dan upaya apa pun 

tidak dapat menggantikan atau menutupi kinerja yang buruk agar tercipta citra yang 

mendukung keberlangsungan operasi perusahaan. 
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Oleh karenanya, makna keempat yang terdapat di dalam hakikat CSR adalah 

komitmen. Komitmen berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Poerwadarminta, 1976: 517) adalah suatu tindakan yang telah menjadi ketetapan. 

Dalam konteks CSR, komitmen merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh per-

usahaan secara terus menerus sebagai wujud kesadarannya untuk mempertang-

gung jawabkan semua aktifitas operasionalnya yang dapat memberikan dampak 

negatif kepada kelestarian lingkungan alam dan kelangsungan hidup komunitas 

sosialnya. Komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSRnya merupakan suatu 

bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan ke-

langsungan hidup komunitas sosialnya sebagai wujud konsekuensi atas keberada-

annya di tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas sosialnya serta kekuatan 

ekonomi yang dimilikinya yang dapat memberikan dampak negatif bagi kelestarian 

lingkungan alam dan kelangsungan hidup komunitas sosialnya. Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa keempat makna yang terkandung dalam hakikat CSR 

merupakan esensi yang mendasar dari sebuah pertanggung jawaban sosial dan 

lingkungan perusahaan. Keempat makna tersebut merupakan interpretasi kritis dan 

refleksi atas  pemahaman CSR yang selama ini dirasakan kurang atau bahkan tidak 

sesuai dengan hakikat CSR yang sesungguhnya.  

6.3 Merangkai Makna CSR 

Empat makna yang terkandung di dalam CSR menggambarkan bahwa CSR 

merupakan suatu kewajiban yang timbul sebagai wujud konsekuensi atas keberada-

annya di tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas sosialnya serta konsekuen-

si atas kekuatan ekonominya yang dapat memberikan dampak terhadap kelestarian 

alam dan kelangsungan hidup komunitas sosialnya. Kewajiban perusahaan untuk 

melaksanakan CSR tersebut sepatutnya didasari oleh moral yang baik. Hal tersebut 

dikarenakan moral yang baik akan dapat melahirkan tindakan yang etis. Namun, 

tindakan etis saja tidak cukup. Dibutuhkan keterbukaan oleh perusahaan untuk 



 

 92

mengungkapkan CSR. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan dari stakeholder  yang 

berkepentingan atas informasi mengenai CSR.  

Dengan adanya kebutuhan dari stakeholder atas informasi mengenai CSR, 

menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang sesuai 

dengan realtanya, dalam arti sesuai dengan apa yang telah dilakukan di dalam CSR. 

Untuk itu, diperlukan kejujuran oleh perusahaan dalam menyampaikan informasi 

tersebut. Tanpa adanya kejujuran dari perusahaan, maka niscaya informasi yang di-

sampaikan atau informasi yang diungkapkannya tersebut tidak lain merupakan in-

formasi yang dapat menyesatkan penggunanya, atau mungkin juga dapat disalah-

gunakan untuk kepentingan pencitraan perusahaan. Jika demikian, maka CSR tidak 

mencerminkan hakikat CSR yang sesungguhnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

CSR tidak lebih dari sekedar “lipstick” untuk mencitrakan diri sebagai perusahaan 

yang bertanggung jawab.  

Adanya makna kewajiban, makna keseimbangan, makna kejujuran dan 

makna komitmen sejatinya menuntun kita pada tujuan dari CSR itu sendiri. Tujuan 

dari CSR adalah menjaga kelestarian lingkungan alam dan kelangsungan hidup 

komunitas sosialnya sebagai konsekuensi atas keberadaannya di tengah-tengah 

lingkungan alam dan komunitas sosialnya serta kekuatan ekonomi yang dimilikinya 

yang dapat memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan alam dan 

kelangsungan hidup komunitas sosialnya. Konsekuensi yang timbul tersebut akan 

melahirkan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan CSR. Kewajiban yang 

timbul tersebut tentunya secara logis membutuhkan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban bagi perusahaan untuk mendapatkan haknya tanpa mengabaikan ke-

wajibannya. Dengan demikian, akan melahirkan kewajiban bagi perusahaan untuk 

menyampaikan informasi berkenaan dengan CSR. Hal ini dikarenakan informasi 

yang berkenaan dengan CSR dewasa ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi stake-

holder. Dibutuhkan kejujuran bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR dengan 

tindakan yang sepatutnya dilakukan serta menyampaikan informasi yang berkenaan 

dengan CSR sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Namun, kejujuran belum-
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lah cukup untuk melaksanakan CSR. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melaku-

kan CSR secara terus menerus. Hal ini dikarenakan keberadaan perusahaan di 

tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas sosialnya tidak hanya dalam jangka 

waktu yang singkat. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan 

tentunya juga tidak hanya dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karenanya, 

komitmen yang kuat merupakan salah satu esensi yang harus terdapat dalam CSR. 

Dengan adanya keempat makna yang terkandung tersebut serta adanya 

tujuan dari CSR itu sendiri, maka  hakikat CSR adalah melindungi lingkungan alam 

dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktifitas operasionalnya. Sehingga hakikat 

CSR yang sesungguhnya adalah perlindungan. Perlindungan berdasarkan Kamus 

Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 599) memiliki kata dasar lindung, 

yang memiliki arti bernaung meminta pertolongan supaya selamat. Sehingga per-

lindungan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut adalah perbuatan 

untuk melindungi atau perbuatan menolong dengan memberi keselamatan. Dalam 

konteks CSR, perlindungan memiliki pengertian bahwa perusahaan wajib untuk 

melindungi lingkungan alam dan komunitas sosialnya. Dengan demikian, dapat kita 

rangkai hakikat CSR yang sesungguhnya adalah kewajiban perusahaan untuk me-

lindungi kelestarian lingkungan alam dan melindungi keberlangsungan hidup komu-

nitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktifitas operasional per-

usahaan. Dengan adanya hakikat CSR yang sesungguhnya tersebut, maka CSR 

seharusnya melindungi lingkungan alam dan keberlangsungan hidup komunitas 

sosialnya, bukan melakukan kegiatan amal sosialnya ataupun promosi perusahaan 

dengan tujuan pecitraan perusahaan di mata publik. 

6.4  Menarik Simpul atas Penggalian Makna CSR 

Hakikat perlindungan yang merupakan rangkaian dari empat makna menyu-

guhkan suatu perspektif baru di dalam memahami CSR. CSR yang selama ini dipa-

hami sebagai tindakan sukarela untuk mengungkapkan informasi mengenai 
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tanggung jawab sosial terhadap stakeholder (Wikipedia Indonesia, 2009; Matthews, 

1997; European Commission, 2002; Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006; Firman, 

2007; Achda, 2007; dan WBCSD dalam Asongu 2009), seharusnya berubah menjadi 

suatu tindakan yang wajib bagi perusahaan untuk mengungkapkan CSR. Oleh 

karenanya, dapat kita pertanyakan, apakah masih relevan jika kita masih 

memandang CSR merupakan suatu tindakan yang sukarela? Tentunya TIDAK!! 

Hakikat perlindungan muncul dari sebuah rangkaian empat makna yang 

ditemukan sebagai refleksi atas realita CSR yang terungkap, yakni makna 

kewajiban, keseimbangan, kejujuran dan komitmen. Keempat makna tersebut 

bukanlah suatu pemaknaan yang idenpenden, namun merupakan sebuah rangkaian 

terstruktur dari sebuah refleksi atas realita CSR yang terungkap. Jika CSR dilakukan 

secara terencana, terstruktur, dan terintegrasi dengan seluruh strategi perusahaan, 

akan menempatkan perusahaan pada proses yang bermuara pada pencapaian mak-

simal atas CSRnya. Sebab, perusahaan yang menerapkan pendekatan etis dan 

moral dalam operasinya akan melewati lima fase, yakni antara lain: reaktif, public 

relations, perencanaan, implementasi dan akhirnya penilaian efektifitas CSR. Oleh 

karenanya, CSR dalam pemaknaannya tidak dapat dipisahkan dari maknanya 

secara filosofis, yang terdiri dari ethics, power, recognition dan governance yang 

terkait terhadap aspek social, environment, and economic. Makna filosofis ini harus 

dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, baik dari aspek 

konsep maupun dari aspek pelaksanaannya.  
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BAB TUJUH 

PERSPEKTIF IDEAL DALAM CSR 

7.1 Moralitas: Isu Utama dalam CSR yang Etis 

Dengan diaturnya CSR dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (khususnya dalam Pasal 74), CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan 

bersifat wajib. Oleh karenanya, CSR tidak hanya dalam bentuk tanggung jawab 

sosial atau pun tanggung jawab hukum semata, namun juga termasuk dalam tataran 

tanggung jawab secara moral. Hal ini dikarenakan CSR sesungguhnya berada di 

tataran tiga norma, yakni norma hukum, norma sosial dan norma moral. CSR tidak 

dapat hanya dilakukan dengan mengabaikan norma lainnya. Dapat dikatakan bahwa 

ketiga norma tersebut merupakan lingkup dari CSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan terletak pada lingkup ketiga norma tersebut, CSR seyogyanya lebih 

mempedulikan aspek sosial, hukum dan moral. Perusahaan tidak dapat hanya mem-

prioritaskan salah satu aspek saja dan mengabaikan aspek lainnya. Dengan mem-

prioritaskan ketiga aspek itu sajalah maka CSR dapat dilaksanakan secara etis. 

Untuk dapat melaksanakan CSR secara etis, maka sudah selayaknya apabila moral 

menjadi landasan utamanya.  

Norma Hukum 

Norma 
Sosial

Norma
Moral

Letak CSR Perusahaan 

Gambar 7.1. Letak CSR di dalam Tiga Norma 

Sumber: Interpretasi Peneliti 
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Moral, berdasarkan pengertian umum yang terdapat dalam Kamus Bahasa 

Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 654) menaruh penekanan kepada karakter atau 

sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Maka mral 

merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan 

hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang 

lebih khusus sebagai bagian dari etika. Moralitas berfokus kepada hukum-hukum 

dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Moralitas lebih abstrak jika dibanding-

kan dengan moral. Perbuatan yang sesuai dengan moralitas tidak sepenuhnya ber-

moral, dan melakukan hal benar dengan alasan-alasan yang salah bisa berarti tidak 

bermoral sama sekali. 

Moralitas atau moral (Wikipedia Indonesia, 2009) adalah istilah yang berasal 

dari bahasa Latin: mos (jamak: mores) yang berarti cara hidup atau kebiasaan. 

Moral atau morale dalam bahasa inggris dapat diartikan semangat atau dorongan 

batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral-

itas ini dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi 

tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana 

yang baik atau buruk. Oleh karenanya, moral yang baik merupakan landasan utama 

untuk melaksanakan secara etis CSR.  

Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa hanya dengan landasan moral 

yang baik sajalah CSR dapat dilaksanakan secara etis. Dikatakan etis apabila 

tindakan tersebut sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat secara umum, 

dimana tindakan tersebut dianggap baik secara umum. Istilah etika dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 278) sebenarnya berasal dari 

bahasa yunani: ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Etika juga berasal dari 

bahasa Perancis: etiquette atau dalam bahasa Indonesia dengan kata etiket yang 

berarti juga kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik. Etika lebih merupa-

kan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan per-

gaulan seseorang. Tergantung kepada situasi dan cara pandangnya, seseorang 

dapat menilai apakah etika yang digunakan itu bersifat baik atau buruk. Oleh karena-
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nya, apabila CSR dinilai tidak etis, maka dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut 

tidak dapat melaksanakan CSR dengan baik.  

Dengan dipahaminya CSR dapat dilakukan secara etis apabila pelaksanaan-

nya tersebut dilandasi oleh moral yang baik, maka sesungguhnya dapat dikatakan 

bermoral apabila tindakan tersebut tidak menyebabkan kerugian di salah satu atau 

beberapa pihak. Oleh karena itu, perusahaan boleh saja berorientasi pada pen-

capaian laba, namun jangan sampai usaha pencapaian laba yang setinggi-tingginya 

tersebut menimbulkan kerugian bagi stakeholder. Karena apabila hal tersebut di-

lakukan, maka sesungguhnya perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai per-

usahaan yang amoral dan tidak memiliki etika dalam menjalankan bisnisnya.  

Namun, apakah dengan adanya hal tersebut itu berarti CSR sesungguhnya 

merupakan tindakan yang bersifat sukarela, bukan suatu kewajiban bagi perusaha-

an? Tentunya tidak. Hal ini dikarenakan perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya 

tentunya akan memberikan dampak bagi lingkungan dan komunitas sosialnya. Ter-

lebih ketika perusahaan berada di tengah-tengah komunitas masyarakat, tentunya 

akan melahirkan konsekuensi akan tanggung jawab bagi perusahaan tersebut untuk 

menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup komunitas masyarakatnya. 

Tanggung jawab yang lahir dari konsekuensi merupakan perwujudan akan kebutuh-

an etika bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya di tengah komunitas sosial-

nya. Kebutuhan etika tersebut tentunya harus dilandasi oleh moralitas yang baik dari 

diri perusahaan.  

Tindakan etis yang dilakukan berdasarkan moralitas yang baik menunjukkan 

kesadaran perusahaan akan arti penting tanggung jawabnya. Terlebih ketika per-

usahaan (dalam hal ini adalah PT. Mutiara Langit, Tbk) ternyata telah berupaya me-

ngelola limbahnya dengan baik, menerapkan disiplin menjaga kebersihan kepada 

seluruh karyawan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, upaya mem-

berikan kesejahteraan yang layak kepada karyawan melalui pemberian gaji yang 

memadai beserta tunjangan-tunjangannya, memberikan pelatihan serta perleng-

kapan kerja yang memadai guna menjamin keselamatan kerja kepada karyawannya, 
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menjamin kualitas produk dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pe-

langgan, serta upaya memberdayakan warga yang tinggal di sekitar perusahaan se-

bagai konsekuensi logis meluasnya areal pemukiman masyarakat. Hal tersebut me-

nunjukkan bahwa sesungguhnya perusahaan telah melakukan tindakan yang se-

harusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bertanggung jawab kepada ling-

kungan dan komunitas sosialnya. Tindakan tersebut dimotivasi oleh keinginan untuk 

mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran diri akan 

arti hidup bersih dan sehat membuktikan akan kesadaran perusahaan akan tindakan 

yang etis. Tindakan etis tersebut secara logis tentunya berlandaskan moral yang 

baik, yakni mematuhi hukum yang berlaku serta membangun lingkungan yang sehat. 

Sayangnya, tindakan etis yang telah dilakukan berlandaskan moral yang baik 

nyatanya tidak diimbangi dengan adanya pengungkapan atas CSR. Adanya 

anggapan bahwa laporan keuangan telah menggambarkan CSR menunjukkan 

ketidak pahaman akan arti pengungkapan atas CSR. Hal tersebut tentunya menarik, 

karena perusahaan nyatanya telah menyadari akan arti penting dari pelaksanaan 

CSR, namun ternyata kurang memahami arti penting dari pengungkapan atas CSR 

yang telah dilakukannya. Akan tetapi, tindakan etis yang berlandaskan moral yang 

baik tentunya tidaklah cukup untuk melaksanakan CSR. Ada hal lain yang diperlukan 

untuk melengkapi moral dan etika, yakni keterbukaan. Keterbukaan dalam arti 

perusahaan selayaknyalah memberikan informasi mengenai CSR kepada para 

pemangku kepentingan, yakni stakeholder. Informasi yang diungkapkannya tersebut 

seyogyanya disajikan dalam suatu laporan yang secara khusus menyajikan infor-

masi mengenai CSR. Sehingga perusahaan tidak lagi hanya mempublikasikan lapor-

an keuangannya saja, namun juga memublikasikan laporan mengenai CSR.  

Dalam mewujudkan keterbukaan ini, perusahaan harus menyediakan infor-

masi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepen-

tingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat 

mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan 

berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Se-
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lain itu, seluruh stakeholder harus dapat mengakses informasi penting perusahaan 

secara mudah pada saat diperlukan. Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari pe-

nerapan keterbukaan ini. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan manfaat yang 

akan diperoleh perusahaan jika menerapkan keterbukaan informasi atas CSR, maka 

sudah selayaknya apabila keterbukaan informasi menjadi salah satu pondasi di 

dalam hakikat CSR. 

Dapat dipahami bahwa tindakan yang etis dalam praktik CSR dapat terwujud 

hanya dengan adanya moral yang baik oleh perusahaan itu sendiri. Namun, tindak-

an etis yang berlandaskan moral yang baik tentunya tidaklah cukup, sehingga di-

perlukan adanya keterbukaan informasi atas praktik CSR yang telah dilakukannya. 

Keterbukaan informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan stakeholder atas 

informasi selain informasi keuangan serta pertimbangan manfaat yang akan diper-

oleh perusahaan dengan mengungkapkan informasi mengenai CSR. Moral yang 

baik akan melahirkan tindakan etis bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR serta 

keterbukaan untuk mengungkapkan informasi tersebut merupakan pondasi dalam 

hakikat CSR. Pondasi yang akan dapat membangun dan membentuk hakikat CSR.  

7.2 Tiga Prinsip CSR: Idealisme dalam Praktik CSR 

Adanya fenomena yang terungkap menggambarkan sebuah paradoks di 

dalam CSR. Sebuah paradoks yang timbul dari adanya keseimbangan antara ke-

pentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan lingkungan alam dan komu-

nitas sosialnya. Guna memenuhi kepentingan lingkungan alam dan komunitas 

sosialnya, namun juga tidak merugikan kepentingan ekonominya, maka besar ke-

mungkinan perusahaan akan melakukan tindakan etis dan bermoral.  

Agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang tidak etis serta amoral, 

maka seharusnya CSR memiliki prinsip keadilan, di mana CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan harus memenuhi hak dan kewajiban di kedua belah pihak, yakni hak 

dan kewajiban perusahaan itu sendiri dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

stakeholder. Perusahaan memiliki hak untuk mencapai laba yang setinggi-tingginya, 
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namun hak perusahaan tersebut dibatasi oleh kewajibannya untuk memperhatikan 

kepentingan lingkungan alam dan komunitas sosialnya. Begitu pula halnya dengan 

stakeholder, memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan, 

namun hak tersebut juga dibatasi oleh kemampuan perusahaan untuk melaksana-

kan CSR. Jika tuntutan tersebut melebihi batas kemampuan perusahaan, maka 

besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan 

amoral agar terpenuhi kewajibannya untuk melaksanakan CSR. Begitu pun sebalik-

nya. Jika perusahaan lebih menuntut haknya melebihi kewajibannya, maka besar 

kemungkinan perusahaan akan mengabaikan kepentingan stakeholder dengan dalih 

motivasi ekonomi. Untuk itu, prinsip keadilan yang dimaksudkan adalah harmonisasi 

antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan stakeholder. Seperti yang ter-

ukir dalam pemaknaan Bangsa Romawi kuno (Wikipedia, 2009) mengenai konsep 

keadilan, yakni ”justitia est contants et perpetua voluntas jus suum cuique 

tribunendi”, yang berarti keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk mem-

berikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Dalam konteks CSR, konsep 

keadilan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah kemauan yang tetap dan kekal 

untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban di antara perusahaan dengan stake-

holder, dan ini berarti harmonisasi antara kepentingan perusahaan dengan ke-

pentingan stakeholder. Dengan demikian, prinsip keadilan merupakan prinsip 

pertama untuk membangun hakikat CSR yang sesungguhnya. 

Akan tetapi, hakikat CSR tidaklah cukup dibangun hanya dengan menyeim-

bangkan hak dan kewajiban di antara perusahaan dengan stakeholder. Hak dan ke-

wajiban yang dimiliki oleh perusahaan dan stakeholder dalam konteks CSR haruslah 

ditujukan untuk kebaikan yang universal, dalam arti semua pihak memperoleh 

manfaat yang baik dari adanya pelaksanaan tangung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan itu sendiri. Oleh karenanya, prinsip kebaikan merupakan prinsip kedua 

yang terdapat dalam hakikat CSR. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Poerwadarminta, 1976: 76) kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu 

yang menimbulkan pujian. Perkataan baik (good) mengandung sifat seperti per-
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setujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Prinsip kebaikan sangat 

erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia. Apabila seseorang menginginkan 

kebaikan dari suatu ilmu pengetahuan, misalnya, maka akan mengandalkan obyek-

tifitas ilmiah, kemanfaatan pengetahuan, rasionalitas, dan sebagainya. Jika meng-

inginkan kebaikan tatanan sosial, maka yang diperlukan adalah sikap sadar hukum, 

saling menghormati, perilaku baik (good habits), dan sebagainya. Dalam konteks 

CSR, prinsip kebaikan merupakan suatu tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh 

perusahaan untuk melaksanakan CSR guna diperoleh manfaat bagi semua pihak.  

Kita menyadari bahwa perusahaan dengan kekuatan ekonominya dapat me-

nimbulkan dampak bagi lingkungan alam dan komunitas sosialnya. Dengan adanya 

kemampuan tersebut, maka sepatutnya apabila perusahaan memanfaatkan kekuat-

an ekonomi yang dimilikinya untuk melestarikan alam dan memberdayakan serta 

meningkatkan kualitas hidup komunitas sosialnya. Guna mewujudkan hal tersebut, 

maka sudah seharusnya apabila perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksana-

kan CSR. CSR yang dilakukannya tentunya secara logis akan dapat memberikan 

manfaat bagi kelestarian lingkungan alam yang kemudian dapat menjamin kelang-

sungan hidup komunitas sosialnya. Selain itu, juga mampu memberikan manfaat 

bagi komunitas sosial berupa pemberdayaan guna meningkatkan kualitas hidup. 

Prinsip keadilan dan prinsip kebaikan merupakan pilar yang seharusnya ter-

dapat dalam CSR. Adil dalam arti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

yang dimiliki oleh perusahaan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh stake-

holder. Begitu pula dengan kebaikan, di mana CSR harus dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak, baik untuk perusahaan maupun stakeholder. Akan tetapi, 

dengan adanya fenomena bahwa perusahaan (dalam hal ini PT. Mutiara Langit, 

Tbk), maka menuntut adanya kebutuhan stakeholder atas informasi mengenai CSR. 

dan oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi 

mengenai CSR yang disajikan dalam suatu bentuk laporan tertentu. Namun, tidak 

menutup kemungkinan perusahaan dapat membuat laporan CSR yang sesuai 

dengan keinginannya sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan para pengguna 
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laporan tersebut. Oleh karena itu, kebenaran atas informasi yang disajikan dalam 

laporan CSR merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 

Dengan demikian, prinsip kebenaran merupakan salah satu pilar yang seharusnya 

terdapat dalam CSR. 

Jika kitta berbicara mengenai kebenaran, maka biasanya ide kebenaran di-

pakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria 

kebenaran dalam berbagai cabang ilmu, misal: matematika, ilmu fisika, sejarah dan 

sebagainya.Namun da pula kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan ke-

yakinan, bukan dengan fakta yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Kebenaran 

harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat me-

rasa yakin akan kebenaran itu. Untuk itu, kita perlu menjembatani antara kebenaran 

dalam pemikiran (truth in the mid) dengan kenyataan (truth in reality) atau kebenaran 

yang terbuktikan. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 117) 

menyebutkan kebenaran sebagai sesuatu hal yang benar-benar ada atau sesuatu 

hal yang merupakan suatu kejujuran. Dalam konteks CSR, prinsip kebenaran meng-

andung makna bahwa CSR merupakan suatu tindakan yang benar apa adanya se-

perti yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan tindakan yang seharusnya di-

lakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, prinsip kebenaran dalam konteks CSR 

memiliki arti bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR 

dengan tindakan etis yang seharusnya dilakukan serta melaporkannya sesuai 

dengan tindakan yang benar-benar telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian, 

CSR tidak lagi sekedar “pemanis” untuk mencitrakan diri perusahaan sebagai per-

usahaan yang bertanggung jawab, namun merupakan bentuk pertanggung jawaban 

perusahaan sebagai konsekuensi atas keberadaannya di tengah-tengah lingkungan 

alam dan komunitas sosialnya. 

Prinsip keadilan, prinsip kebaikan dan prinsip kebenaran merupakan tiga pilar 

yang dapat membangun hakikat CSR di atas pondasi moral yang baik untuk melak-

sanakan tindakan yang etis serta keterbukaan untuk mengungkapkan informasi ter-

sebut. Tanpa adanya ketiga pilar tersebut, maka sulit untuk membangun hakikat 
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CSR dengan kokoh. Oleh karenanya, dapat dibuat matriks atas ketiga prinsip 

tersebut sebagai berikut di bawah ini: 

Tabel 9.1. Matriks Tiga Prinsip dalam CSR 

 Makna yang terkandung Tujuan Utama 

Prinsip Keadilan Sebuah kemauan yang tetap dan 
kekal untuk menyeimbangkan 
hak dan kewajiban di antara 
perusahaan dengan stakeholder. 

Harmonisasi antara kepentingan 
perusahaan dengan kepentingan 
stakeholder. 

Prinsip Kebaikan Suatu tindakan yang sepatutnya 
dilakukan oleh perusahaan untuk 
melaksanakan CSR guna diper-
oleh manfaat bagi semua pihak. 

Memberikan manfaat bagi keles-
tarian lingkungan alam yang ke-
mudian dapat menjamin kelang-
sungan hidup komunitas sosial-
nya serta memberikan manfaat 
bagi komunitas sosial berupa 
pemberdayaan guna meningkat-
kan kualitas hidup. 

Prinsip Kebenaran Perusahaan memiliki kewajiban 
untuk melaksanakan CSR 
dengan tindakan etis yang seha-
rusnya dilakukan serta melapor-
kannya seuai dengan tindakan 
yang benar-benar telah dilaku-
kannya tersebut. 

Memaksa perusahaan untuk me-
laksanakan CSR serta melapor-
kannya sesuai dengan apa yang 
telah dilaksanakan. 

Sumber: Interpretasi Peneliti 

7.3 Menarik Simpul atas Perspektif Ideal dalam Praktik CSR 

Ibarat sebuah mobil, laju mobil penting untuk dapat mengantarkan pe-

numpangnya ke tempat tujuan. Mobil melaju karena injakkan pedal gas pe-

ngemudinya dan berhenti kerena injakan pedal rem. Injakan pedal gas mobil diperlu-

kan agar mobil dapat melaju dan injakan pedal rem diperlukan agar mobil melaju 

dengan selamat. Begitu pula sebuah perusahaan bergerak karena beraksinya 

sumber daya manusia bersama-sama sumberdaya yang lain. Agar aksi perusahaan 

berjalan selamat perlu memperhatikan etika bisnis dan CSR. Etika dan CSR 

merupakan rem perusahaan agar bekerja tidak bertabrakan dengan stakeholder 

perusahaan. Hubungan yang harmonis dengan stakeholder  akan menghasilkan 

energi positif buat kemajuan perusahaan. 
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CSR bukan hanya merupakan proses penting dalam kegiatan bisnis dengan 

stakeholders, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki perusahaan 

terhadap stakeholders. Dengan melakukan CSRnya, akan menumbuhkan trust (rasa 

percaya) dari stakeholder. Trust tersebut akan berkembang menjadi sense of 

belonging (rasa memiliki) yang perlahan-lahan muncul dari stakeholder sehingga 

stakeholder tersebut berpandangan bahwa kehadiran perusahaan di daerahnya 

sangat berguna dan bermanfaat. Oleh karenanya, pelaksanaan CSR akan dapat 

membangun interaksi yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholder-nya. 

Oleh karenanya, moralitas menjadi isu utama dalam melakukan praktik CSR yang 

ideal. Hal ini dikarenakan CSR merupakan suatu implementasi atau pengejewan-

tahan dari tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder. Tanggung jawab 

bukanlah suatu bentuk kesukarelaan, namun merupakan suatu keharusan mutlak 

yang harus dilakukan oleh perusahaan.  

Dengan adanya moralitas yang menjadi dasar berpijak dalam melakukan 

CSR oleh perusahaan, maka seharusnya diiringi pula dengan tiga prinsip dalam 

CSR (yakni Prinsip Keadilan, Prinsip Kebaikan, dan Prinsip Kebenaran). Ketiga 

prinsip tersebut merupakan suatu idealisme yang muncul dari realita CSR 

perusahaan, yang mana di satu sisi perusahaan melakukan kebaikan, namun di sisi 

lainnya justru melakukan tindakan yang tidak etis dan amoral. Dengan demikian, 

CSR seharusnya berlandaskan moralitas dan etika yang baik serta dbangun dengan 

menggunakan pilar tiga prinsip dalam CSR tersebut. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 105

BAB DELAPAN 

PENUTUP 

8.1 Kesimpulan 

Berdasarkan fenomena yang terungkap, dapat disimpulkan bahwa per-

usahaan  kurang memahami arti penting pengungkapan CSR. Dalih bahwa laporan 

keuangan telah menggambarkan CSR ternyata tidak terbukti. Berdasarkan pem-

bahasan, disimpulkan bahwa laporan keuangan sejatinya mengandung CSR dalam 

bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan CSR itu sendiri. Dengan 

tidak adanya pengungkapan CSR, akan menyulitkan stakeholder untuk memahami 

sejauh mana perusahaan bertanggung jawab atas aktifitas operasionalnya yang 

dapat memberikan dampak negatif pada kelestarian lingkungan alam dan kelang-

sungan hidup komunitas sosialnya.  

Walaupun perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas CSR, sejatinya 

perusahaan telah melaksanakan CSR. Berdasarkan pengungkapan fenomena, ter-

ungkap bahwa bentuk CSR berupa upaya mengolah limbahnya dengan baik, upaya 

menjaga kebersihan lingkungannya guna menciptakan lingkungan yang sehat, 

upaya memenuhi hak-hak karyawannya dengan menjamin kesejahteraannya serta 

melengkapi karyawan dengan fasilitas kerja yang memadai dan perlindungan kerja 

yang baik, upaya memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan 

sebagai karyawan perusahaan, upaya meningkatkan kemampuan ekonominya serta 

upaya memenuhi segala kewajibannya yang diatur oleh hukum dan peraturan per-

undang-undangan yang berlaku. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa se-

sungguhnya perusahaan menyadari arti penting melaksanakan CSR. Oleh karena-

nya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan melaksanakan CSR dengan kesadaran 

akan dampak yang bagus yang diperolehnya untuk perkembangan perusahaan di 

masa mendatang. 

Dengan adanya fenomena perusahaan sejatinya menyadari arti penting dari 

CSR namun tidak melaporkannya, maka menunjukkan adanya kelemahan yang ter-
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dapat di dalam pengertian dan pemahaman mengenai CSR seperti yang disampai-

kan oleh IOE dalam Burkett dan Gilbert (2009), European Commission (2002), 

Darwin (2004 dalam Anggraini, 2006), Firman (2007), Achda, (2007), Hill, et.al 

(2003), Tanudjaja (2006), dan Geva (2008). Pemahaman yang diajukan oleh mereka 

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkunngan perusahaan bahwa CSR merupa-

kan tindakan yang sukarela. Dengan adanya penekanan pada tindakan sukarela 

tersebut, maka memungkinkan perusahaan untuk tidak melaporkan CSR serta 

memungkinkan perusahaan untuk melakukan malpraktik di dalam CSR.  

Dalam konteks CSR, hal yang paling mendasar dari sebuah CSR adalah 

moral yang baik. Moral yang baik diperlukan agar perusahaan dapat melakukan 

tindakan yang etis di dalam CSR. Dengan didukung oleh keterbukaan atas informasi 

yang dibutuhkan oleh stakeholder mengenai CSR, maka menjadikan ketiga hal ter-

sebut sebagai landasan yang kuat di dalam hakikat CSR. Di atas pondasi yang kuat, 

diperlukan pilar-pilar yang kokoh agar dapat terbentuk sebuah bangunan. Dalam 

konteks CSR, pilar-pilar tersebut adalah tiga prinsip yang diperlukan dalam CSR. 

Ketiga prinsip tersebut antara lain prinsip keadilan, prinsip kebaikan serta prinsip 

kebenaran. Ketiga prinsip tersebut merupakan refleksi dan interpretasi jiwa atas 

kajian literatur dan fenomena yang terungkap mengenai praktik CSR. Ketiga prinsip 

tersebut menggambarkan bentuk dari hakikat CSR.  

Berdasarkan penggalian makna yang telah dilakukan, diperoleh empat 

makna, yakni keseimbangan, kewajiban, kejujuran dan komitmen. Makna keseim-

bangan merupakan refleksi atas tuntutan bagi perusahaan untuk melaksanakan 

CSR melebihi kemampuannya. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa CSR bukan-

lah tuntutan yang melebihi kemampuan perusahaan. CSR adalah sebuah keseim-

bangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki perusahaan sebagai konsekuensi 

atas keberadaannya di tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas sosialnya 

serta kekuatan ekonomi yang dapat memberikan dampak negatif bagi kelestarian 

lingkungan alam dan kelangsungan hidup komunitas sosialnya. Dengan adanya 

konsekuensi atas keberadaannya di tengah-tengah lingkungan alam dan komunitas 
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sosialnya serta kekuatan ekonomi yang dapat memberikan dampak negatif bagi 

kelestarian lingkungan alam dan kelangsungan hidup komunitas sosialnya, maka 

melahirkan kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR. Dengan adanya 

kewajiban tersebut, maka memberikan gambaran yang jelas akan kebutuhan stake-

holder atas pengungkapan informasi mengenai CSR. Agar stakeholder memperoleh 

informasi yang benar tentang CSR, maka diperlukan kejujuran oleh perusahaan 

untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai CSR tersebut. Kewajiban, 

keseimbangan dan kejujuran merupakan tiga makna yang terkandung di dalam 

hakikat CSR. Akan tetapi, CSR bukanlah tindakan yang hanya dilakukan sekali, 

namun dilakukan secara terus menerus selama perusahaan tersebut aktif 

beroperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat agar CSR dapat di-

lakukan secara terus menerus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komit-

men merupakan makna keempat yang terdapat di dalam hakikat CSR. 

Keempat makna tersebut mrupakan inti dari hakikat CSR. Dapat kita pahami 

CSR yang sesungguhnya adalah melindungi lingkungan alam dari kerusakan serta 

melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh aktifitas operasionalnya. Oleh karenanya, hakikat CSR yang se-

sungguhnya adalah perlindungan, dalam arti kewajiban untuk melindungi lingkungan 

alam dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya 

dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktifitas operasionalnya. Dengan adanya 

perlindungan sebagai hakikat CSR yang sesungguhnya, maka CSR bukan lagi se-

kedar kegiatan amal sosial perusahaan yang bersifat sukarela ataupun kederma-

wanan perusahaan yang lebih cenderung pada belas kasihan perusahaan terhadap 

lingkungan alam dan komunitas sosialnya. Pengertian ini merupakan pengertian dan 

pemahaman yang bertolak belakang dari pengertian dan pemahaman seperti yang 

disampaikan oleh IOE dalam Burkett dan Gilbert (2009), European Commission 

(2002), Darwin (2004 dalam Anggraini, 2006), Firman (2007), Achda, (2007), Hill, 

et.al (2003), Tanudjaja (2006), dan Geva (2008). 
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8.2 Keterbatasan Penelitian 

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada satu 

perusahaan. Dengan hanya berdasarkan satu perusahaan sebagai subyek dalam 

penelitian ini, maka informasi yang diperoleh tidak dapat menjadikan dasar untuk 

memberikan justifikasi yang sama pada perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan 

perusahaan lainnya belum tentu mengalami hal yang serupa dengan perusahaan 

yang diteliti. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil hanya berfokus pada per-

usahaan yang diteliti dan tidak dijadikan sebagai justifikasi pada perusahaan lainnya. 

Dengan demikian, kesimpulan yang diambil hanya terbatas pada perusahaan yang 

diteliti saja. 

8.3 Saran 

Fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan feno-

mena yang terjadi dalam praktik CSR oleh perusahaan serta juga digunakan se-

bagai alat analisis terhadap fenomena yang terungkap di dalam realita CSR. Oleh 

karena itu, Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

alat analisis lainnya untuk menemukan hakikat CSR yang sesungguhnya. Selain itu, 

disarankan juga untuk memperluas fokus penelitian.  

Teori Disonansi Kognitif digunakan untuk menggambarkan adanya ketidak-

sesuaian antara hakikat CSR berdasarkan kajian teori dengan informasi yang ter-

ungkap. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan adanya ketidakselarasan diantara 

elemen kognitif. Untuk itu, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk meng-

gunakan teori lainnya sebagai sudut pandang dalam memahami hakikat CSR. 

Contohnya adalah Teori Motivasi. Dalam teori motivasi, dijelaskan bahwa tindakan 

seseorang akan selalu dipicu oleh motivasi seseorang tersebut. Dan motivasi 

tersebut merupakan suatu tindakan yang beralasan untuk melakukannya. Dalam 

konteks CSR, teori motivasi dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi suatu 

perusahaan dalam menerapkan CSR. 
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Penelitian ini terbatas hanya pada satu perusahaan saja, sehingga disaran-

kan pada penelitian berikutnya untuk menambah satu atau beberapa perusahaan di 

dalam mengembangkan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk lebih mempertegas 

hakikat CSR dari sudut pandang perusahaan yang berbeda. Hal ini dikarenakan 

setiap perusahaan memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, 

serta CSR yang dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya juga 

berbeda. Oleh karena itu, diperlukan beberapa perusahaan untuk dapat menemukan 

hakikat CSR secara universal. 
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